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Aula 08 - Chegadas e partidas

Objetivos 

•	 Reconhecer	os	tipos de moradia	e	o	nome	de	partes 
da casa, móveis e utensílios domésticos,	relacionando	
a	imagem	à	grafia	e	ao	áudio	correspondente;

•	 compreender	anúncios	referentes	a	aluguel	ou	venda	
de	imóveis,	identificando	os	verbos alugar e vender + 
partícula “se”,	bem	como	o tipo de moradia;

•	 utilizar	o	verbo haver	com	o	sentido	de	existir,	
reconhecendo	particularidades	de	uso;

•	 compreender	a	localização,	ordem	ou	posição	de	um	elemento	
em	relação	a	outro(s),	utilizando	as	locuções adverbias de lugar	
e	algumas	das	principais	preposições	da	língua	portuguesa;

•	 reconhecer	os	numerais ordinais do primeiro ao centésimo,	
situando	ou	referindo	um	elemento	em	contexto	de	ordem.

1. Para começo de conversa
No	episódio	desta	aula,	dona	Ana	e	Léo	falam	sobre	a	mudança	de	novos	
moradores	 para	 um	 dos	 apartamentos	 do	 Condomínio	 Brasil.	 Nessa	
ocasião,	eles	também	comentam	sobre	o	apartamento	de	Marta,	que	ficou	
com	“cara	de	lar”	com	os	móveis	que	ganhou	de	dona	Ana.	A	partir	dessa	
situação,	 você	 irá	 estudar	 os	 nomes	 de	 alguns	 tipos de moradia,	partes 
da casa,	móveis	 e	utensílios domésticos.	 Verá,	 também,	 os	 verbos vender	
e	alugar	+	partícula “se”,	além	dos	verbos ter	e	haver	com	sentido	de	existir,	
para	compreender	os	anúncios	de	venda	e	 locação.	Estudará,	ainda,	as	
locuções adverbiais de lugar,	os numerais ordinais do primeiro (1º) ao cem 
(100º),	além	dos	verbos preferir	e	gostar	no	pretérito perfeito do indicativo.	
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2. Comunicando-se
Acompanhe,	no	trecho	a	seguir,	a	mudança	de	novos	moradores	para	um	
dos	apartamentos	do	Condomínio	Brasil.	A	partir	desse	contexto,	você	vai	
ver	algumas	palavras	ou	expressões	utilizadas	para	falar	sobre	moradia.	
Observe	os	termos	em	destaque:	

Dona Ana:	Mas	que	bagunça	é	essa,	Léo?	É	alguém	chegando	ou	partindo?

Léo:	Olá,	dona	Ana!	São	os	novos	moradores	do	apartamento	dos	Silveira,	

seus	vizinhos.

Dona Ana:	Nossa!	Nunca	para	ninguém	nesse	apartamento.	Está	sempre	com	

anúncio	de	“aluga-se”!	Que	coisa	mais	séria!

Léo:	É	verdade...	até	perdi	a	conta	de	quantas	pessoas	já	passaram	por	ele.	Vira	e	

volta,	ele	está	sempre	para	alugar,	alguém	saindo	e	outra	pessoa	chegando...

Dona Ana:	Mas,	e	a	vida	da	gente	também	não	é	assim?	Cheia	de	partidas	e	

chegadas?	É	o	movimento	da	vida...	sempre	um	recomeço.	Já	dizia	a	poeta:	

“Recria	tua	vida,	sempre,	sempre.	Remove	pedras	e	planta	roseiras”	Ah!	Ah!	Ah!	“e	

faz	doces!”	Ah!	Ah!	Ah!	

Léo:	É	verdade.	É	assim	que	a	vida	se	renova,	não	é?

Dona Ana:	Por	falar	em	renovar,	a	moça	do	apartamento 702,	só	a	conheci	de	

vista.	A	Luíza	me	falou	que	ela	quase	não	tinha	móveis	e,	como	eu	estava	lotada	

de	“bugigangas”,	dei	algumas	peças	para	ela.	Espero	que	tenha	ajudado	a	renovar	

seu	apartamento.	Engraçado	eu	falar	em	renovar	quando	estamos	falando	de	

móveis	antigos!	Ah!	Ah!	Ah!

Léo:	Com	certeza!	Ela	gostou	de	tudo,	a	Luíza	que	me	contou.	Diz	que	já	deu	outra	

cara	para	o	apartamento.	Ficou	com	mais	“cara	de	lar”.

Dona Ana:	Isso	é	muito	importante!	Parece	um	detalhe	bobo,	mas	há	o	lugar	em	

que	a	gente	só	mora,	e	há	aquele	que	a	gente	chama	de	lar.	São	duas	coisas	bem	

diferentes.	Ah!	Ah!	Ah!

Mídia integrada
Acesse	a	mídia	Novos moradores 

no apartamento dos Silveira	e	
acompanhe	a	conversa	entre	Léo	

e	dona	Ana	sobre	a	mudança

Saiba mais
Cora	Coralina,	pseudônimo	
de	Ana	Lins	do	Guimarães	

Peixoto	Brêtas,	foi	uma	grande	
poetisa	do	Estado	de	Goiás.
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No	diálogo	entre	Léo	e	dona	Ana,	foi	destacado	o	termo	apartamento	para	
referir-se	a	um	tipo	de	moradia.	No	tópico	a	seguir,	você	vai	estudar	outros	
termos	utilizados	para	falar	sobre	moradia.	

3. De olho no português brasileiro

No	 Brasil,	 assim	 como	 em	 outros	 países,	 existem	 diferentes	 tipos	 de	
moradia.	O	tipo	de	moradia	demonstra	as	relações	entre	cultura,	situação	
econômica	e	 clima,	 como	é	o	 caso	das	casas	de	palafitas,	 às	margens	
dos	 rios	 ou	 grandes	 lagos,	 e	 dos	 barracos	 de	 madeira	 ou	 papelão	 em	
algumas	comunidades	brasileiras.	No	Brasil,	chamamos	de	condomínios 
os conjuntos	 residenciais	 de	 casas ou	 apartamentos,	 e	 de	 sobrados,	 as	
casas	que	apresentam	mais	de	um	piso.	

Veja,	no	tópico	a	seguir,	os	diferentes	tipos	de	moradia	que	são	comuns	
nas	diferentes	regiões	do	Brasil.

3.1 Tipos de moradia e partes da casa
Você	viu	que	os	 tipos	de	moradia	podem	variar	de	acordo	com	a	cultura,	
clima	e	situação	econômica.	Veja	a	seguir	o	nome	de	alguns	tipos de moradia.
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Tipos de moradia

sobrado apartamento

condomínio de casas
condomínio de 
apartamentos

casa

barraco

	
Veja,	agora,	os	nomes	de	algumas	partes da casa.

Partes da casa

sala de jantar quartosala de estar

lavanderia

cozinha

jardim pátio

banheiro

escritório lavabocorredor

garagem

Áudio

Glossário
Sobrado:	casa	de	altos

Barraco:chabola-rancho
Sala de jantar:	comedor	

Quarto:	cuarto
Banheiro:	cuarto	de	baño
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sala de jantar quartosala de estar

lavanderia

cozinha

jardim pátio

banheiro

escritório lavabocorredor

garagem

Observe	também,	os	nomes	de	outros	itens	que	compõem	uma	casa.

Outros itens da casa

 

telhado

porta gradeescada

janelaparede

No	próximo	tópico,	você	vai	estudar	os	nomes	de	alguns	móveis e utensílios 
domésticos	relacionados	às	partes da casa.

Áudio

Glossário
Escritório: oficina
Lavabo: banheiro	social,	
composto	por	pia	e	vaso	sanitário
Telhado: tejado
Janela: ventana
Escada: escalera
Grade: reja
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3.2 Móveis e utensílios domésticos 
Cada	uma	das	partes	da	casa	é	organizada	com	alguns	móveis e utensílios 
domésticos	comuns	a	todos	os	lares,	como	os	que	você	verá	a	seguir	

Sala de estar

poltrona

porta-retratos

tapete

luminária

sofá

televisão

mesa de centro

quadros

pufe mantalareira almofada

Sala de jantar

cadeira
guardanapos 

de bocamesa de jantar balcão

Quarto

Lorem Ipsum

cama

abajur Lorem Ipsum

travesseiro cobertorescrivaninha lençol

guarda-roupa/ roupeiro/ 
armário

mesa de cabeceira/ 
criado mudo

espelho baú

cômoda

cabideiro

Áudio

Glossário
Pufe:	assento	acolchoado,	

circular	e	baixo,	sem	
braços	e	sem	espaldar.

Glossário
Lareira:	chimenea	

Manta:	bufanda
Cadeira:	silla

Guardanapos de boca:	
mesita	de	noche	
Espelho:	espejo

Cabideiro:	perchero
Escrivaninha:	escritorio	

Lençol:	sábana
Travesseiro:	almohada

Cobertor:	frazada

Saiba mais
Em	algumas	regiões,	a	

mesa	de	cabeceira	também	
é	chamada	de	bidê.
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Lorem Ipsum

cama

abajur Lorem Ipsum

travesseiro cobertorescrivaninha lençol

guarda-roupa/ roupeiro/ 
armário

mesa de cabeceira/ 
criado mudo

espelho baú

cômoda

cabideiro

Cozinha

balcão de pia

mesa

torneira

cadeira

fogão

forno de 
micro-ondas

geladeira

armário

pano de prato panelaforno elétrico toalha de mesa

faca colherprato garfo

Áudio

Saiba mais
O	pega-panelas	é	um	utensílio	
usado	para	proteger	as	mãos	
quando	se	pegam	panelas.

Glossário
Fogão: cocina
Balcão de pia: balcón	de	la	pileta
Torneira: canilla
Forno elétrico: cocina	elétrica
Toalha de mesa: mantel
Pano de prato: repasador
Panela: olla
Prato: plato
Garfo: tenedor
Faca: cuchillo
Colher: cuchara
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Banheiro

vaso sanitário

toalha

espelho

papel higiênico

Chuveiro

banheira

pia

box

Lavanderia

Lorem Ipsum

máquina de lavar 
roupas/lavadora de roupas

vassoura Lorem Ipsum

máquina de secar 
roupas/secadora de roupas ferro elétrico

pá de lixo balde

tábua de passar roupas

lixeira

Conhecer	 os	 nomes	 de	 alguns	 móveis e utensílios domésticos	 que	 são	
utilizados	em	uma	casa	ajudará	você	a	falar	sobre	esses	objetos	no	seu	
dia	a	dia.	Após	o	estudo	desse	conteúdo,	realize	as	atividades	Conhecendo 
o novo apartamento, A casa no porta-retratos de Marta, A casa de Léo e 
Presentes de Joana para Flávio	para	testar	os	seus	conhecimentos.

No	próximo	tópico,	você	irá	estudar	os	verbos vender	e	alugar	a	partir	do	
contexto	de	anúncios	sobre	venda	e	aluguel	de	imóveis.

Áudio

Glossário
Chuveiro: ducha

Pia: pileta
Vaso sanitário: taza	

-	water	sanitario
Tábua de pasar roupas:	

tabla	de	planchar
Ferro elétrico:	plancha

Vassoura:	escoba
Pá de lixo:	pala	de	basura

Lixeira:	basurero

Atividade de aprendizagem
Conhecendo o novo apartamento
A casa no porta-retratos de Marta

A casa de Léo
Presentes de Joana para Flávio
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3.3 Verbos vender e alugar + partícula “se”
Os	verbos alugar	e	vender	são	utilizados	em	anúncios	de	venda	ou	aluguel	
de	imóveis.	Observe,	nos	anúncios	a	seguir,	como	os	verbos vender	e	alugar	
+	 partícula “se”	 são	 flexionados	 e	 complementados	 com	 os	 nomes das 
partes da casa.

Vende-se casa com dois quartos, sala dois ambientes, cozinha, banheiro, 
pátio amplo e garagem para um carro. Ótima localização, próxima à 

lagoa. Contato pelo telefone (0xx51) 3232-5195, em horário comercial.

ALUGA-SE

Aluga-se apartamento com suíte, dois quartos, sala ampla, lareira, 
cozinha, lavanderia, escritório, dois banheiros e garagem. O prédio 

possui elevador e ampla área de lazer. Localizado na avenida principal, a 
duas quadras da praia. Telefone para contato: (0XX21) 2234 6998.

Áudio

Saiba mais
Códigos	telefônicos	no	Brasil:
(0XX51):	
XX	=	código	da	operadora	
telefônica,	de	dois	dígitos;
51	=	código	de	área	(cidade)
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Observe	 que,	 junto	 aos	 verbos vender	 e	alugar,	 utiliza-se	 a	 partícula	 “se”.
Nota-se,	também,	que	o	verbo alugar	está	no	singular.	Isso	se	dá	porque	
a	palavra	 “apartamento”	 também	está	no	singular.	Desse	modo,	 quando	
a	 palavra	 “casa”	 ou	 “apartamento”	 estiver	 no	 plural,	 os	 verbos	 também	
deverão	ser	flexionados.	

Veja	os	exemplos	as	seguir:

Singular Plural

Verbo alugar Aluga-se apartamento Alugam-se apartamentos.

Verbo vender Vende-se casa. Vendem-se casas.

Observe	que,	em	todos	os	exemplos,	a	estrutura	é	constituída	de:

Verbo (singular) + partícula “se” + complemento (singular)

Verbo (plural) + partícula “se” + complemento (plural)

Após	o	estudo	dos	verbos vender	e	alugar + partícula “se”,	realize	as	atividades.	
Qual o melhor imóvel para Helena?	 e	Anunciando móveis e utensílios	 para	
testar	os	seus	conhecimentos.

No	tópico	a	seguir,	ainda	para	falar	sobre	venda	e	aluguel	de	imóveis,	serão	
apresentados	os	verbos haver	e ter	com	o	sentido	de	existir.

3.4 Verbo haver com sentido de existir
Ao	 questionar	 sobre	 a	 existência	 de	 algum	 imóvel	 para	 uma	 possível	
compra	ou	aluguel,	você	poderá	usar	o	verbo haver	com	o	sentido	de	existir.	

Verbo haver com o sentido de existir

Há algum apartamento à venda?

Há alguma diferença entre este apartamento e o do primeiro andar?

Há diferenças entre os dois apartamentos?

O	verbo haver	permanece	na	3ª	pessoa	do	singular,	quando	empregado	
com	o	sentido de existir,	não	sendo	escrito	nem	dito	no	plural.

Áudio

Saiba mais
Nos	casos	em	que	o	

complemento	trouxer	mais	
de	um	elemento,	o	plural	do	
verbo	é	facultativo,	podendo	

acompanhar	aquele	que	estiver	
mais	próximo	do	verbo.

Ex.:	Vende-se mesa, cadeira e sofá.
Vendem-se mesa, cadeira e sofá.

Atividade de aprendizagem
Qual o melhor imóvel para Helena?

Anunciando móveis e utensílios

Saiba mais
É	comum,	na	linguagem	do	
dia	a	dia,	o	uso	do	verbo	ter	

com	o	sentido	de	existir.	
Por	exemplo:	

Tem algum apartamento à venda?
Tem diferenças entre os 

dois apartamentos?
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Já	o	verbo existir,	diferentemente	do	que	acontece	com	o	verbo haver,	pode	
ser	conjugado	no	singular	e	no	plural.	Veja	nos	exemplos	a	seguir:

Verbo existir

Existe diferença de um lugar para outro.

Existem diferenças de um lugar para outro.

Observe,	 agora,	 o	 emprego	 do	 verbo haver	 com	 o	 sentido	 de	 existir	 na	
conversa	entre	Léo	e	dona	Ana:

Léo:	Com	certeza!	Ela	gostou	de	tudo,	a	Luíza	que	me	contou...	diz	que	já	deu	

outra	cara	para	o	apartamento.	Ficou	com	mais	cara	de	lar.

Dona Ana:	Isso	é	muito	importante!	Parece	um	detalhe	bobo,	mas	há	o	lugar	em	

que	a	gente	só	mora,	e	há	aquele	que	a	gente	chama	de	lar.	São	duas	coisas	bem	

diferentes.	Ah!	Ah!	Ah!

Após	o	estudo	dos	verbos haver e existir,	 realize	a	atividade	Há casas 
para alugar?

No	próximo	tópico,	você	verá	as	locuções adverbiais de lugar,	que	o	auxiliarão	
a	compreender	informações	sobre	a	localização	de	imóveis	e	as	partes da 
casa,	além	das	preposições	da	língua	portuguesa	mais	comumente	usadas.

Áudio

Mídia integrada
Há	aquele	que	a	gente	
chama	de	lar
Acesse	a	mídia	e	acompanhe	a	
conversa	entre	Léo	e	dona	Ana.

Atividade de aprendizagem
Há	casa	para	alugar?
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3.5 Locuções adverbiais de lugar e preposições
Além	dos	advérbios de lugar,	existem	expressões	compostas,	chamadas	de	
locuções	adverbiais,	que	também	têm	a	função	de	situar	objetos	e	pessoas	
no	espaço.	Observe	as	situações	a	seguir	indicando	algumas	localizações:

Gigi está à direita de 
dona Ana.

Gigi está à esquerda 
de Tânia.

Gigi está em cima do 
sofá.

	
Nas	 situações	 anteriores,	 foram	 empregadas	 as	 expressões	 à direita, à 
esquerda	e	em cima.	A	seguir,	serão	apresentadas	estas	e	mais	algumas	
locuções adverbiais de lugar.

Algumas locuções adverbiais de lugar e exemplos de uso

à direita A garagem fica à direita.

à esquerda A cozinha fica à esquerda.

em cima O quarto de casal fica em cima da garagem.

a distância Estudo a distância; assim, não preciso sair de casa!

de cima Daqui de cima a visão é lindíssima!

de dentro Do lado de dentro ficam as plantas mais frágeis.

de fora Do lado de fora ficam aquelas que são mais resistentes.

de longe De longe é possível ver seu prédio. Ele é um marco na cidade!

de perto Olhando bem de perto vejo que há 
alguns problemas com o imóvel.

para dentro Vamos para dentro! Está ficando frio!

para onde Para onde querem ir? Para casa ou para o restaurante?

por ali Vamos por ali que é mais perto.

por aqui Por aqui há muitos buracos.

por dentro A casa, por dentro, é muito boa. Você vai gostar!

por fora Por fora a pintura está feia.

Áudio

Atenção
Você	já	estudou	os	Advérbios	de	
Lugar	na	aula	03,	para	localizar	
pessoas	e	lugares	comerciais.	
Lembre-se	que	as	expressões	

“à	direita”	e	“à	esquerda”	
podem	ser	substituídas	pela	

expressão	“ao	lado”..

Glossário
À direita: a	la	derecha

À esquerda: a	la	izquierda
De cima: de	arriba
De fora: de	afuera
De longe: de	lejos
De perto: de	cerca
Por fora: por	fuera

Por perto: cerca



Aula 08 - Chegadas e partidas 39 e-Tec Brasil

por perto Aqui por perto há dois mercados, uma 
farmácia e um açougue.

As	locuções	adverbiais	de	lugar	são	compostas	por	“preposição	+	advérbio”.	
Algumas	das	“preposições”	mais	usuais	da	língua	portuguesa	são:

Preposições e exemplos de uso

a Vamos a São Paulo uma vez por mês.

até Fico na imobiliária até às oito da noite, geralmente.

após Há uma bela casa após o supermercado. 
Vou mostrá-la para você.

com Prefiro alugar um apartamento em um prédio com elevador.

de Vamos até o apartamento de táxi ou de ônibus?

desde Alugo imóveis desde 1990.

em Moro em uma casa antiga no centro da cidade.

entre Estou em dúvida entre esta casa e aquela.

para Precisamos de um tempo para pensar e decidir.

por Por oitocentos reais por mês o imóvel é seu!

sem Estou sem dinheiro!

sob Sob que condições podemos fechar negócio?

sobre Vamos conversar sobre as possibilidades.

Após	o	estudo	das	locuções adverbiais de lugar	e	das	preposições,	realize	a	
atividade	Morando bem e com segurança	para	verificar	seus	conhecimentos.

A	seguir,	 você	verá	os	numerais	ordinais	do	primeiro	 (1º)	ao	centésimo	
(100º)	para	auxiliá-lo	na	tarefa	de	localização.

Áudio

Glossário
até:	hasta
após:	después
sem:sin
sob:	bajo

Atividade de aprendizagem
Morando bem e com segurança
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3.6 Numerais ordinais do primeiro ao centésimo
Os	 numerais	 ordinais	 são	 utilizados	 para	 informar	 ordem,	 posição	 ou	
lugar.	Nesta	aula,	você	estudará	os	numerais	ordinais	para	situar	ou	referir	
um	elemento	(em	relação	a	outro)	no	contexto	de	ordem.	Veja,	a	seguir,	
exemplos	com	os	numerais	ordinais:

Mercado Casa Casa Casa Casa

Rudinei mora no 
primeiro andar.

O elevador vai até o 
décimo andar.

A minha casa é a 
segunda da quadra, ao 

lado do mercado.

Em	cada	um	dos	exemplos,	foi	utilizado	um	numeral	ordinal.	A	seguir,	você	
verá	os	numerais	ordinais	do	primeiro	ao	centésimo.

Numerais ordinais - primeiro ao décimo

1º primeiro 2º segundo

3º terceiro 4º quarto

5º quinto 6º sexto

7º sétimo 8º oitavo

9º nono 10º décimo

Numerais ordinais - décimo primeiro ao centésimo primeiro

11º décimo primeiro 12º décimo segundo

13º décimo terceiro 14º décimo quarto

15º décimo quinto 16º décimo sexto

17º décimo sétimo 18º décimo oitavo

19º décimo nono 20º vigésimo

30º trigésimo 40º quadragésimo

50º quinquagésimo 60º sexagésimo

70º septuagésimo 80º octogésimo

90º nonagésimo 100º centésimo

Áudio
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Após	 o	 estudo	 dos	 numerais ordinais,	 realize	 as	 atividades	 Na fila do 
supermercado	e	Onde fica o hotel?.

4. Síntese
Nesta	 aula,	 você	 viu	 alguns	 elementos	 da	 língua	 portuguesa	 para	 falar	
sobre	moradia.	Além	de	conhecer	os	nomes	de	alguns	 tipos de moradia,	
viu	 o	 nome	 das	 partes de uma casa	 e	 alguns	móveis e utensílios	 que	 a	
compõem.	 Estudou	 o	 verbo	 haver	 com	 o	 sentido	 de	 existir	 e	 os	 verbos 
alugar	e	vender	acompanhados	da	partícula “se”.	Também	viu	as	locuções 
adverbiais de lugar	e	os	numerais ordinais	para	localização	no	contexto	de	
ordem.	Com	essas	 informações,	 você	 terá	condições	de	atuar	em	uma	
situação	comunicativa	que	envolva	o	tema	moradia.

Atividade de aprendizagem
Na fila do supermercado
Onde fica o hotel?
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