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Pronomes - Ser 

•  Eu – eu sou americano 

•  Você – você é brasileiro 

•  Ele – ele é canadense 

•  Ela – ela é argentina 

•  Nós  – nós somos 
argentinos,  
•  * (a gente) - a gente é 

argentina 

•  Vocês – vocês são chilenos 

•  Eles – eles são taiwaneses 

•  Elas – elas são mexicanas 



Questions with Ser 

•  Você é americano? 
•  Sou sim 
•  Não sou, não 

•  Ele é mexicano? 
•  É sim 
•  Não é, não 

•  Eles são brasileiros? 
•  São sim 
•  Não são, não 



Ser - Origem 

•  Eu sou dos Estados Unidos 

•  Você é do Brasil 

•  Ele é do Canadá 

•  Ela é da França 

•  Nós somos da Argentina 
•  * A gente é da Argentina 

•  Vocês são da China 

•  Eles são do Peru 

•  Elas são do México 



Questions with Origen 

•  De onde você é? 
•  Sou dos Estados Unidos. 

•  De onde ele é? 
•  Ele é do México. 

•  De onde eles são? 
•  Eles são do Brasil. 



Ser – “what you are” 

•  Eu sou professor. 

•  Você é aluno. 

•  Ele é médico. 

•  Ela é secretária. 

•  Nós somos advogados. 
•  A gente é advogado. 

•  Vocês são negociantes. 

•  Eles são amigos. 

•  Elas são sócias. 



Questions with what you are 

•  O que você é? 
•  Eu sou professor. 

•  O que ele é? 
•  Ele é aluno. 

•  O que eles são? 
•  Eles são médicos. 



Estar - location 

•  Eu estou em Austin. 

•  Você está na Carolina do 
Norte. 

•  Ele está na California. 

•  Ela está na Flórida. 

•  Nós estamos em Chapel 
Hill. 
•  A gente está em Chapel Hill. 

•  Vocês estão em Nova York. 

•  Eles estão na Flórida. 

•  Elas estão em Taipei. 



Questions with location 

•  Onde você está? 
•  Eu estou em Austin. 

•  Onde ele está? 
•  Ele está na Carolina do Norte. 

•  Onde eles estão? 
•  Eles estão em São Paulo. 



Estar – feelings (adj & adv) 

•  Eu estou bem. (fine) 

•  Você está feliz. (happy) 

•  Ele está triste. (sad) 

•  Ela está contente. (content) 

•  Nós estamos bem. (fine) 
•  A gente está bem. (fine) 

•  Vocês estão ótimos. (great) 

•  Eles estão felizes. (happy) 

•  Elas estão contentes. 
(content) 



Questions with feelings 

•  Como você está? (How are you?) 
•  Eu estou bem. (fine) 

•  Como ele está? (How is he?) 
•  Ele está feliz. (happy) 

•  Como eles estão? (How are they?) 
•  Eles estão contentes. (content) 



Vocabulário 

•  Bom dia, boa tarde, boa noite, oi (good morning, good 
afternoon, good evening, hi) 

•  Tudo bem? Como vai? Como está? (how are you?) 

•  Tudo bem, tudo ótimo, vou bem, vou mal (all is fine, great, 
well, bad) 

•  Até amanhã, até logo, tchau (see you tomorrow, later, bye) 

•  Por favor, obrigado/a, prazer (please, thanks, pleasure) 

•  Qual é seu nome? (what is your name?) 

•  De onde você é? (where are you from?) 



Pronúncia - vogais 

•  i – vive, vida, bebe 

•  é – até, pede, pedra 

•  ê – ele, você 

•  a – fala, nada, bala 

•  ó – avó, pode, sorte 

•  ô – avô, vou, bolo 

•  u – tudo, música, falo 

•  Ə – fala, nada, bala 

•  Sim, assim, fins 

•  vem, tem, bens 

•  fã, maçã, cama, anda 

•  bom, com 

•  um, fundo 



Assignment 
Memorize & Record Dialogue 1: Um cumprimento formal (página 4) 


