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Como vai? (extraído do livro Falar... Ler... Escrever, página 1) 
 
 

— Bom dia! 
— Bom dia! Como vai o senhor? 
— Bem, obrigado. E o senhor? 
— Bem, obrigado. Sente-se, por favor. O 

senhor é o novo engenheiro? 
— Sou, sim. 
— Como é o seu nome? 
— Tomás Lima. 

— De onde o senhor é? 
— Eu sou de Ouro Preto, mas moro em 

São Paulo. 
— Onde o senhor mora? No centro da 

cidade? 
— Não, moro na Avenida Paulista. Aqui 

estão meus documentos. 
— Ótimo! O senhor começa hoje mesmo. 

Boa sorte! 

Uso dos artigos 
 
 Artigo é a palavra usada antes do substantivo para determiná-lo. Ele também indica o 
gênero e o número do substantivo ao qual se refere. Mas não todos os substantivos levam 
artigos. Quando devemos usá-los? 
 
1. Antes de nomes de países: normalmente, se emprega artigo. 
O Brasil 
A China 
O Japão 
A França 
A Alemanha 

A Costa Rica 
O Peru 
Exceções 
Portugal 
Cuba 

Porto Rico 
Honduras 
El Salvador 
Belize 
Barbados 

Angola 
Marrocos 
Israel 

 
2. Antes de nomes de cidades: geralmente, não se usa artigo. 
São Paulo 
Pequim 
Tóquio 

Paris 
Berlim 
Boston 

Cartago 
Exceções 
O Rio de Janeiro 

O Porto (Portugal) 
O Cairo

 
3. Antes de nomes de lugares em geral: normalmente, se emprega artigo, que pode ser 
indefinido. 
A rua da Consolação 
A Avenida Paulista 

O banco 
O aeroporto 

O hotel 

Exceção 
Com a palavra casa no sentido de moradia, desde que não venha particularizada: 

Estou em casa.  Estou na casa da Maria. 
 
4. Antes de nomes próprios de pessoas: o artigo denota familiaridade, mas seu uso é facultativo. 
 
5. Antes de pronomes possessivos: seu uso é facultativo. 

Meu nome é João.  O meu nome é João. 
 
6. Antes de nomes de continentes o artigo é obrigatório (ver página 54). 
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Complete com artigos, se necessário:  

....... Brasil é um país muito 
grande. 
....... Costa Rica é muito bonita. 
....... Panamá fica na América 

Central. 

....... Portugal fica na Europa. 

....... Honduras não faz fronteira com ....... 
Costa Rica. 
....... Chile e ....... Equador não têm fronteiras 
com ....... Brasil. 

 
A preposição EM 
 
Verbos que normalmente usam a preposição EM: morar, viver, estar, trabalhar... 
Estar: Eu estou em São Paulo. Eu estou na Avenida Paulista. 
 

Onde o senhor está? Eu estou em Brasília. 
 
 

1. Onde o senhor está? (São Paulo)  

2. Onde ele está? (Itália) 

3. Onde Maria está? (Alemanha) 

 
4. Onde vocês estão? (Peru) 

5. Onde você está? (rua João Cachoeira) 

6. Onde João está? (avenida Brasil) 

7. Onde o senhor está? (Rio de Janeiro)  

8. Onde Ronaldo está? (Portugal) 

 

A preposição DE: 
 
Eu sou de... 
Eu sou de São Paulo. 

Eu sou da Costa Rica. 
 

De onde o senhor é? Eu sou de São Paulo. 
 
 

1. De onde Ricardo é? (Paris) 

2. De onde o senhor é? (Nova Iorque) 

3. De onde a senhora é? (Berlim) 

4. De onde você é? (Espanha) 
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5. De onde vocês são? (México) 

6. De onde Aline é? (França) 

7. De onde você é? (Canadá) 

8. De onde você é? (Portugal) 

9. De onde a senhora é? (Rio de Janeiro) 

 

Algumas Contrações Importantes 
 

Gênero Número ARTIGO 
PREPOSIÇÃO 

DE + ARTIGO 

PREPOSIÇÃO 

EM+ARTIGO 

Feminino 
Singular a (la) da (de la) na (en la) 

Plural as (las) das (de las) nas (en las) 

Masculino 
Singular o (el) do (del) no (en el) 

Plural os (los) dos (de los) nos (en los) 

 
 

Diálogo: Onde? 
 

— Tereza, onde estão os livros? 
— Estão no armário do escritório. 
— E onde estão as chaves das portas? 
— Estão no carro. 
— E onde estão as chaves do carro? 
— Estão na gaveta da mesa. 
— E onde está a carteira? 
— Está no bolso do paletó. 
— E onde estão meus óculos. 
— Adivinhe! 

Conjugando verbos 
 
Os livros estão no armário da sala. 
 

Presente do Indicativo ESTAR 
Eu estou 

Ele, ela, você está 

Nós estamos 

Eles, elas, vocês estão 

 

1. (os livros/os professores) Onde estão os livros dos professores? 
                               (o armário/a sala) Eles estão no armário da sala. 
 

2. (secretária) Onde está ............ secretária? 

(a sala/ o presidente) Ela está ............ sala ................ presidente. 

3. (os livros) Onde estão .............................? 

(os armários/ os estudantes) Eles estão ............. armários ................ estudantes. 
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4. (o professor) Onde está .......... professor? 

(a sala/ o diretor) Ele está ............. sala ............ diretor. 

5. (as chaves/ as portas) 

(as gavetas/ as secretárias) 

6. (o dinheiro/ a firma) 

(o cofre/ o banco) 

7. (os carros/ os professores) 

(o estacionamento/ a escola) 

8. (o paciente) 

(o consultório/ o médico) 

9. (os documentos/ os engenheiros) 

(as gavetas/ as mesas) 

10. (o paletó/ o médico) 

(o armário / o consultório) 

11. (as chaves/ o carro) 

(o armário/ a sala) 

12. (os planos/ a nova fábrica) 

(a gaveta/ o engenheiro) 

13. (os óculos/ o professor) 

(o bolso/ o paletó) 
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