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Radio    

Herrad Meese 
 

  

Neste caderno você encontrará traduções:   

• das páginas de resumo de cada lição; 

•  das instruções para os exercícios: Ü 

•                    dos gráficos com informações no início de cada um dos anexos: textos dos áudios, solução dos 
                   exercícios, gramática e vocabulário;  

•  das explicações de gramática marcadas com este símbolo.  
 
 
Veja o que significam os símbolos usados nas lições:  
 

 
Informação 

Aqui você encontra informações 
sobre o conteúdo dos capítulos, a  
sociedade e a cultura alemã. 

 
Ouvir 

 

Aqui você obtém uma visão geral 
das cenas radiofônicas e fica 
sabendo em que CD encontrá-las. 

     

 
Entender as 
expressões 

Aqui você obtém uma visão do 
significado das expressões orais e 
do vocabulário da lição.   

Identificar 
estruturas 

Aqui você aprende estruturas 
gramaticais importantes e sabe 
como reconhecê-las. 

     

 
Memorizar 
expressões 

Aqui você poderá treinar frases e 
expressões. E também encontrará 
uma lista do que é importante para 
o seu vocabulário. 

 
Um pouco 

mais de 
gramática? 

Aqui você encontra indicações 
sobre estruturas empregadas na 
lição, mas que serão 
sistematizadas posteriormente. 

 

 
Teste 

Aqui você pode verificar o que já 
sabe ou o que deve treinar 
novamente. 

 

 

 

Aqui você encontra dicas para 
aprender melhor e resumos das 
estruturas gramaticais e do 
vocabulário. 

Explicações dos áudios e exercícios para principiantes  
Autora: Herrad Meese 

Tradução da 1ª série – Capítulos 1 a 26  
 
Portugiesisch 



Herrad Meese Radio D Einleger Okt. 2004 

 2 

P. 5 ���� RESUMO 1ª lição 
 

 Informação  
Estratégias para ouvir 
• Prestar atenção nos sons. Onde se passa a 

cena? O que a pessoa está fazendo? 
• Prestar atenção no som . Como é a atmosfera 

do lugar? 
• Visualizar a situação. 
• Prestar atenção no contexto. 
 

 Ouvir 
����1 2 Cena 1: Um jovem (Philipp) viaja em seu 

carro. 
����1 3  Cena 2: Philipp toma algo.  
����1 4  Cena 3: Philipp está no jardim e fica 

irritado.  
� Texto dos áudios: P. 134 
 

 Entender expressões 
• Cumprimentar alguém: Hallo. Tag. 

Willkommen. 
• Perguntar: Was ist? Alles okay? 
• Explicar algo: Es gibt ... (Kaffee). Der Kaffee 

ist gut. 
• Agradecer: Okay, danke. 
• Expressar entusiasmo: Schön hier. Ist das 

schön! Einfach super hier! Natur pur! 

• Expressar irritação: Schluss jetzt! Aufhören! 
 

 Memorizar expressões  
• Dicas: 
Você aprende mais facilmente as palavras 
relacionando-as a outros termos. 
Aprenda cada palavra no seu contexto. 
Crie o seu próprio sistema para memorizar as 
palavras. 
 
EXERCÍCIOS 1ª Lição 
 
P. 6 Ü 1 Ouça as três cenas. O que acontece na 
primeira lição? Numere as imagens de acordo 
com a ação.  
 
P. 6 Ü 2  Relacione cada imagem a uma frase. 
 
P. 7 Ü 3 Marque o que está fora do contexto. 
 
P. 7 Ü 4 Coloque as palavras na ordem correta. 
 
P. 7 Ü 5 Descubra quais são as palavras. 
Coloque as letras na ordem correta. 
 
P. 7 Ü 6 Separe as palavras com traços verticais 
(|). 

Depois escreva as sentenças. 
  
P. 7 Ü 7 Complete com as palavras corretas. 
  
P. 8 Ü 8 Qual é a melhor maneira de você se 
lembrar das palavras? Coloque-as na ordem 
correta. 
 
P. 8 Ü 9 Forme frases com estas palavras e 
escreva-as. 
 
P. 9 ���� RESUMO 2ª Lição 
 

 Informação  
Estratégias para ouvir 
• Prestar atenção nas palavras internacionais: 

Moment, Kaffee, ... 
• Prestar atenção em nomes próprios: Hanne 

Frisch, Philipp, Paula 
• Prestar atenção nos nomes de cidades: Berlin 
• De que tipo de texto se trata, por exemplo 

notíciário. 
 

 Ouvir 
����1 5 Cena 1: Philipp se irrita com o barulho e 

liga o rádio.  
����1 6  Cena 2: Philipp recebe um telefonema  
����1 7  Cena 3: palavras internacionais  
� Texto dos áudios: P. 134 
 

 Entender as expressões 
• Cumprimentar alguém: Guten Tag. 
• Perguntar: Wer? Was? 
• Pedir que esperem: Einen Moment bitte. Ich 

komme sofort. 
• Identificar alguém: Paula von Rádio D. 
• Desculpar-se: Sorry. 

• Reconhecer letras: alfabeto 
 

 Memorizar expressões  
• Dica: Visualize a situação. 
 
EXERCÍCIOS  2ª lição  
 
P. 10, Ü 1  Ouça a primeira cena. Como reage 
Philipp? Marque a resposta certa. 
 
P. 10, Ü 2  Ouça a cena 2. Quem diz o quê? Faça 
um “x”. 
 
P. 10, Ü 3  Ouça as palavras internacionais e as 
cenas. 1. Na coluna „Deutsch“, sublinhe a sílaba 
em que recai o acento da palavra.   2. Escreva ao 
lado as palavras no seu idioma. 3. Você conhece 
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outras palavras internacionais em alemão? Qual o 
seu significado? 
 
P. 11, Ü 4 Como atender ao telefone? 
 
P. 11, Ü 5 Qual é o oposto? 
 
P. 11, Ü 6 Qual é a resposta correta? 
 
P. 11, Ü 7 Sublinhe as letras como no exemplo. 
 
P. 12, Ü 8  Ordene as palavras de acordo com as 
letras ou sons. 
  
P. 12, Ü 9 Marque as palavras internacionais e 
depois escreva-as.  
 
P. 12, Ü 10  Decifre as palavras e escreva-as. 
 
P. 12, Ü 11  Complete as frases. 
  
P. 13, Ü 12  Quem diz o quê? 
 
P. 14 ���� RESUMO 3ª Lição  
 

 Informação 
Estratégias para ouvir 
• Procurar palavras internacionais: 

Redakteurin, Professor 
• Para entender a situação, prestar atenção 

primeiramente nos sons (por exemplo „ o 
tempo“) 

 

 Hören 
����1 8  Nome da emissora 
����1 9   A equipe da Rádio D 
����1 10 Algumas pessoas se apresentam 
����1 11 Palavras internacionais 
����1 12 Notícias: previsão do tempo 
� Texto dos áudios: P. 134 
 

 Entender expressões 
• Apresentar-se: Ich heiße ... . Ich bin ... . Mein 

Name ist ... . Ich arbeite bei ... .  
• Desculpar-se: Entschuldigung. 
 

 Identificar estruturas 

• Verbos:   
Posição na frase afirmativa  � A 1, P. 163; C 4 
1, P. 171 
Infinitivo: kommen, heißen, arbeiten � D 1 1, 
P. 171 
Conjugação do verbo - 1ª pessoa: ich komme, 
heiße, arbeite � D 1 2, P. 171 
Conjugação do verbo - 1ª  e 3ª  pessoa de sein 

� D 1 6, P. 172 
 

 Memorizar expressões  
• Dica: Preste sempre atenção nos sons e 

ruídos. Então você pode entender a situação 
e descobrir o significado das palavras. 

•   
EXERCÍCIOS 3ª Lição 
 
P. 15, Ü 1 Qual é o nome da emissora de rádio? 
 
P. 15, Ü 2 A equipe da Rádio D. Ouça as cenas e 
coloque na ordem correta. Quem diz o quê? 
Anote A, B, C, D. 
 
P. 15, Ü 3 Marque a resposta certa com um “x”. 
 
P. 16, Ü 4 Ouça as frases e ordene as palavras. 
Qual é a ordem correta na frase? 
 
P. 16, Ü 5 Leia em voz alta. Separe as frases 
usando traços verticais (|). 
 
P. 16, Ü 6 Marque com um “x“. 1. O que está fora 
do contexto e não combina? 2. O que está 
errado? 
 
P. 16, Ü 7 O que combina? Complete as frases. 
 
P. 16, Ü 8 Sublinhe a sílaba acentuada. 
  
P. 16, Ü 9 Ouça a cena. Que palavras você 
entende? Por quê? 
 
P. 17, Ü 10 Em que lugar da frase está o verbo? 
Escreva  no quadro. 
  
P. 17, Ü 11 Qual é a terminação do verbo na 1ª 
pessoa do singular? Complete a frase no quadro 
à direita. 
 
P. 17, Ü 12 sein: Escreva as formas do verbo na 
tabela. 
 
P. 17, Ü 13 Complete com o verbo certo na forma 
correta. 
 
P. 18, Ü 14  Complete o gráfico. 
 
P. 19 ���� RESUMO 4ª Lição  
 

 Informação 
Estratégias para ouvir 
• Procurar palavras internacionais: Kollege, 

Maschine, Espresso 
• Prestar atenção em horários 
 

 Ouvir 
����1 13 Cena 1: Todos esperam por Philipp na 

redação da Rádio D.  
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����1 14 Cena 2: Philipp não consegue avisar 
Paula. Ele só ouve sua caixa postal.  

����1 15  À noite, alguém liga para a redação. 
Somente Josefine ainda está lá.  

����1 16  Palavras internacionais 
����1 17  Horário 
����1 18 Números 
� Texto dos áudios: P. 135 
 

 Entender expressões 
• Cumprimentar alguém: Guten Tag. Guten 

Abend. Hallo. 
• Despedir-se: Schönen Tag/Abend noch. 

Tschüs. 
• Desculpar-se: Tut mir Leid. Entschuldigung, 

es ist ja schon sehr spät. 
• Irritar-se: Ich weiß das (mal wieder) nicht. 
• Dar informações: Hier ist Philipp. Hier ist die 

Mailbox von ... . Ich bin noch in München. Der 
Kaffee ist fertig. Nein, der ist nicht da. Wann? 
Um elf Uhr. 

 

 Identificar estruturas 

• Verbos 
Conjugação do verbo:  Terminação -en: no 
infinitivo, na 1ª pessoa do plural (wir), na 3ª 
pessoa do plural (Philipp e Paula) � D 1 2, P. 
171 
Conjugação do verbo sein: ich bin/das ist/ihr 

seid� D 1 6, P. 172 

Negação dos verbos com nicht � D 1 19, P. 
176,  C 1 5, P. 169 
 

 Memorizar expressões  
• Números, horário: Wann? � Um ein Uhr. 
 

 Teste  
Confira seus conhecimentos:  
O que você sabe bem? O que você gostaria de 
repetir ou aprofundar? O que você não entendeu? 
 
EXERCÍCIOS 4ª Lição 
 
P. 20, Ü 1 Ouça a primeira cena. Quem diz o 
quê? Marque com um “x”. 
 
P. 20, Ü 2 Ouça a segunda cena. Qual é a ordem 
correta? Numere a sequência. 
 
P. 20, Ü 3 Ouça a terceira cena. Qual é a ordem 
correta? Numere a sequência. 
 
P. 20, Ü 4 Ouça as quatro cenas. Quais são as 
palavras internacionais? 
 

P. 21, Ü 5 Cumprimentar e despedir-se. Escreva 
o que corresponde a cada coluna. 
  
P. 21, Ü 6 Quando? Complete. 
 
P. 21, Ü 7 Complete com as palavras corretas. 
  
P. 21, Ü 8 Marque com um „x“ o que está de 
acordo com o sentido. 
  
P. 22, Ü 9   Separe as frases, escrevendo-as nas 
colunas Ja ou  Nein.  
 
P. 22, Ü 10 sein:  Complete com o verbo certo na 
forma correta.  
 
P. 22, Ü 11  Qual  é a terminação do verbo? 
Complete a frase no quadro. 
  
P. 22, Ü 12 Ordene as palavras. Qual é a ordem 
correta na frase? 
 
P. 23, Ü 13   Ouça os números. Depois leia os 
números em voz alta. 
 
P. 23, Ü 14  Quando? Escreva os horários. 
 
P. 23, Test: Complete 
 
P. 24 ���� RESUMO 5ª Lição 
 

 Informação  
Ludwig II (1854 – 1866), rei da Baviera, era um 
soberano muito especial: Ele patrocinou as artes 
e mandou construir castelos extravagantes. Um 
deles é o castelo de Neuschwanstein. Até hoje  
Ludwig é chamado de rei de conto-de-fadas. 
 

 Ouvir 
����1 19 Tem mais alguém na Rádio D. 
����1 20 Philipp e Paula recebem uma missão: 

dizem que o rei Ludwig está vivo. 
����1 21  Cena 1: Philipp chega à redação da 

Rádio D.  
����1 22  Cena 2: Um estranho encontro no 

castelo de Neuschwanstein. 
� Texto dos áudios: P. 135 
 

 Entender expressões 
• Apresentar alguém: Das ist Ayhan. 
• Perguntar por pessoas: Wer ist das? 
• Perguntar por objetos: Was ist das? 
• Perguntar pelo lugar: Wo bist du? 
• Perguntar pela origem/procedência: Du 

kommst aus der Türkei? 

• Exprimir estranheza: mysteriös – sehr 
mysteriös 
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 Identificar estruturas 

• Verbos:   
Posição nas perguntas-W (perguntas com 
pronomes interrogativos que começam com 
“w”) � A 2, P. 163; C 4 1, P. 171 
Conjugação do verbo na 2ª + 3ª  pessoa do 
singular: terminação do verbo –st, -t: Kommst 

du? König Ludwig lebt.� D 1 2, P.171 
Conjugação do verbo sein: du bist � D 1 6, 
P.172 

• Pergunta-W, pronome interrogativo:   
wer? wo? was? wann? � D 6, P. 182 

 

 Memorizar expressões  
Formação de palavras: 
Profissões: substantivo + in = weibliche Form: 
Redakteur    � Redakteurin 

 
EXERCÍCIOS 5ª Lição 
 
P. 25, Ü 1 O que o senhor/a senhora sabe sobre 
o rei Ludwig ? Leia também as informações na P. 
24. 
 
P. 25, Ü 2 Ouça a cena: Tem mais alguém na 
Rádio D. Como ele se chama? 
 
P. 26, Ü 3 Paula e Philipp devem fazer uma 
investigação. Qual? Ouça a missão que eles 
receberam de Compu. 
 
P. 26, Ü 4 Ouça a primeira cena. Marque com um 
“x” o que você ouviu.  
 
P. 26, Ü 5 Ouça a segunda cena. O rei Ludwig e 
... ? Complete. 
 
P. 26, Ü 6   Que resposta corresponde a que 
pergunta? Ligue com flechas. 
 
P. 26, Ü 7 Qual é a frase ou palavra que está  
fora do contexto? Risque. 
 
P. 27, Ü 8 Que pronome interrogativo é o certo? 
Complete as palavras. 
 
P. 27, Ü 9 Pergunta-W:  onde está o verbo? 
Complete o quadro. 
 
P. 27, Ü 10 Qual é a terminação do verbo? 
Complete a frase no quadro.  
 
P. 27, Ü 11 Complete com as formas corretas do 
verbo sein ou as terminações dos verbos.  
 
P. 28, Ü 12 Formar palavras. Anote as palavras 
que faltam. 
 

P. 28, Ü 13 Quais são as palavras que estão 
faltando? Primeiro complete as palavras à direita 
e depois escreva as letras nos quadrinhos. Que 
palavra estamos procurando? 
 
P. 29 ���� RESUMO 6ª Lição 
 

 Informação  
Hoje há diferentes opiniões e especulações sobre 
as circunstâncias da morte do rei Ludwig II. (� 
1866). 
 
Estratégia para ouvir 
• Usar os sons para saber o que está 

acontecendo. 
•   

 Ouvir 
����1 23 Cena 1: Philipp e Paula estão no castelo 

de Neuschwanstein. 
����1 24 Cena 2: A morte do rei Ludwig pode ter 

transcorrido assim. 
 ����1 25  Cena 3: Mas a morte do rei Ludwig 

também poderia ter acontecido deste 
jeito.  

����1 26 Pronomes du e Sie 
�1 27 Partículas de modo: denn e doch  
� Texto dos áudios: P. 136 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Wer sind Sie? Was machen Sie 

denn? Wie bitte? Alles klar? 
• Perguntar como alguém está: Wie geht es 

Ihnen? 
• Exprimir surpresa: Das ist doch ... 
• Verbos que estão ligados a preposições 

(warten auf ...) 
• Números – os anos  
 

 Identificar estruturas 

• Verbos:   
Conjugação do verbo na 2ª pessoa do singular 
Tratamento informal com du: Was machst du?  
Tratamento formal com Sie: Was machen Sie?  
� D 1 2, P. 171 

Terminação do verbo -est, -et quando a raiz do 
verbo tem um  –t  
na 2ª + 3ª pessoa do singular: arbeiten: du 

arbeitest, er arbeitet � D 1 3, P. 172 
Conjugação do verbo sein: Wer sind Sie? � D 
1 6, P. 172 

• Partículas de modo doch, denn � D 9 1, P. 
184 

• Artigo definido (nominativo) der �D 2 1, P. 
177 

 

 Memorizar expressões  
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• Data: Quando? Em 13.6.1886. 

 
Número  
Data 
 
1800 
eintausendachthundert 
achtzehnhundert 
 
2004 

zweitausendvier 
 
 

 
EXERCÍCIOS 6ª LIÇÃO 
 
P. 30, Ü 1 Que imagem corresponde a cada 

cena? Ouça e  numere as imagens. 
 
P. 30, Ü 2 O que diz o homem? Escreva a frase. 
 
P. 31, Ü 3 Quais são as frases? Descubra as 
palavras e escreva-as. 
 
P. 31, Ü 4 Que preposição acompanha cada 
verbo? Escreva-as. 
 
P. 31, Ü 5 Von: De quem são as coisas? 
Relacione as duas colunas, unindo-as com 
flechas.  
. 
P. 31, Ü 6 Wann? Datas (anos) 1. Como se diz o 
ano de uma data em seu idioma? 2. O rei Ludwig 
morreu em 1886. Leia a data em voz alta. 
 
P. 32, Ü 7 Quando você ouve o pronome Sie, 
quando o pronome du? Complete. 
 
P. 32, Ü 8 Complete com as formas certas dos 
verbos. 
 
P. 32, Ü 9 Falta aqui um artigo, sim ou não? Ja 
(+) ou Nein (-)? 
 
P. 33, Ü 10  Ouça as duas frases. Escreva: 
quando se usa doch? Quando se usa denn? 
 
P. 33, Ü 11 Partícula: doch ou denn? Leia as 
frases em voz alta.  
 
P. 33, Ü 12 Wann? Leia a data em alemão. 
 
P. 34 ���� RESUMO 7ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Sisi, que depois tornou-se imperatriz da Áustria, 
foi durante anos uma grande amiga do rei Ludwig. 
 
Estratégias para ouvir 

• A partir dos sons, deduzir o que alguém quer 
fazer.  

• Palavras internacionais ajudam a deduzir do 
que alguém gosta.  

 

 Ouvir 
����1 28 Cena 1: O rei Ludwig passeia de trenó. 
����1 29 Cena 2: Dança com a querida Sisi. 
����1 30  Cena 3: Uma mesa de construção 

especial.  
����1 31 Anúncio de Compu 
����1 32 Frase no imperativo 
� Texto dos áudios: P. 136 
 

 Entender expressões 
• Negar algo: Das stimmt nicht. 
• Confirmar: Ja, gern. 
• Chamar ou convidar alguém para fazer algo: 

Kommen Sie. Schauen Sie mal. Tanzen wir. 
Los geht’s! 

• Expressar preferências: Ich liebe ... (die 
Natur/die Musik von ...) 

• Perguntar: Wie geht das? Woher kommt ..?  
–  aus ... (aus Berlin, aus der Türkei) 
– von ... (pessoas: von Philipp, direção: von 
unten) 

 

 Identificar estruturas 
• Pronome pessoal 3ª pessoa do singular: er  

(der Tisch/ Philipp) � D 3 2, P. 180 
• Frase imperativa:  

1ª pessoa do plural (Tanzen wir.)  
2ª pessoa do singular e do plural, formal 
(Kommen Sie.) � A 4, P. 164, D 1 5, P. 172 
Posição do verbo na frase imperativa �C 3, 
P. 170 

• Artigo definido (nominativo): der, die � D 2 1, 
P. 177 

 

 Memorizar expressões  
• Dica: Aprender cada substantivo com o seu 

artigo.  
• Indicações de tempo: jetzt, gleich, später 
 
EXERCÍCIOS 7ª Lição 
 
P. 35, Ü 1 Que palavra corresponde a cada 
imagem? 
 
P. 35, Ü 2 1. Ouça as cenas 1, 2 e 3. 1. Que 
imagens correspondem às cenas? 2. Que frases 
aparecem nas cenas 1, 2 e 3? Faça um “x” .  
 
P. 36, Ü 3 Ouça: o que diz Compu? Faça uma 
cruz. 
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P. 36, Ü 4 De onde: von ou aus? Complete com 
as palavras certas e leia as frases em voz alta. 
 
P. 36, Ü 5 Coloque os verbos no lugar certo. 
  
P. 36, Ü 6 Escolha alguns verbos do exercício 5  
e forme frases afirmativas ou perguntas.  
 
P. 37, Ü 7 A que se refere o pronome er? Marque 
com um "x“. 
 
P. 37, Ü 8 Onde cabe o pronome er? Leia as 
frases em voz alta.  
 
P. 37, Ü 9 Ouça. Em que posição da frase fica o 
verbo no imperativo? 
 
P. 37, Ü 10 Ponha as palavras na ordem correta e 
forme frases no imperativo. Leia em voz alta.  
 
 
P. 38, Ü 11 Procure os substantivos com artigo e 
escreva-os na coluna certa. 
 
P. 38, Ü 12 Coloque as indicações de tempo em 
ordem cronológica. 
 
P. 39 ���� RESUMO 8ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Paula e Philipp ainda estão no castelo de 
Neuschwanstein e falam com o homem que 
afirma ser o rei Ludwig. Mas então Paula percebe 
o engano...  
 
Estratégias para ouvir 
• Deduzir, através das palavras internacionais, 

do que alguém gosta e o que está sendo 
anunciado.   

• Prestar atenção em palavras que aparecem 
juntas.  

 

 Ouvir 
����1 33 Cena 1: Philipp e Paula ainda estão no 

castelo. 
����1 34 Cena 2: Paula ouve uma propaganda no 

rádio. 
����1 35  Cena 3: Paula fica irritada consigo 

mesma.  
����1 36  Conjunção aber 
����1 37  Artigo 
� Texto dos áudios: P. 136 
 

 Entender expressões 
• Afirmar algo: König Ludwig ist tot. 
• Afirmar o contrário: Aber ich lebe. 

• Perguntar: Sie sind .. (König Ludwig)? Hallo, 
ist da jemand? 

• Falar sobre o passado: Wie war es ... (in 
Neuschwanstein)? 

• Expressar preferências: Ich liebe ... (die 
Musik/die Natur). 

• Expressar interesse: Das ist ja interessant. 

• Falar sobre si mesmo: Ich bin ja ... (blöd). 
 

 Identificar estruturas 

• Artigo definido (nominativo): das � D 2 1, P. 
177 

• Artigo definido (acusativo): den, die, das � D 
2 2, P. 177 

• Acusativo depois de verbos, por ex. lieben, 
sehen, kennen � B 6, P. 167 

• Verbos: pronomes pessoais e terminação do 
verbo  – Resumo �D 1 2, P. 171 

• Pronomes: jemand � D 3 4, P. 181 
 

 Memorizar expressões  

• Meses 
• Dicas: Aprenda as expressões e seus 

opostos: klar sein  ↔↔↔↔ mysteriös sein 
Memorize palavras relacionadas: 
Schauspieler –  spielen 

 
EXERCÍCIOS 8ª LIÇÃO 
 
P. 40, Ü 1 Ouça a primeira cena. O homem diz 
isto? Marque: ja ou nein. 
 
P. 40, Ü 2 Ouça a cena 2. Atribua as frases a 
Paula, Ayhan ou à propaganda no rádio. 
  
P. 40, Ü 3 Ouça a cena 3. O que diz Paula? 
Marque com um “x”. 
 
P. 40, Ü 4 Como estão relacionadas estas três 
frases? Complete com as palavras. 
 
P. 41, Ü 5 Que forma do verbo expressa o 
passado? Escreva no símbolo oval. 
  
P. 41, Ü 6 Ouça e sublinhe a palavra que 
expressa um contraste. Escreva as palavras que 
faltam e  pronuncie as frases. 
  
P. 41, Ü 7 Quais são os opostos? Una-os através 
de linhas.  
 
P. 41, Ü 8 Que palavras devem ser aprendidas 
juntas? Escreva-as na tabela. 
 
P. 42, Ü 9 Escreva o artigo para os substantivos 
neutros na tabela. 
 
P. 42, Ü 10 Ouça as duas frases. Complete com 
os artigos e compare-os.  
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P. 42, Ü 11 Das, die ou den? Forme frases. 
 
P. 43, Ü 12 Qual é a melhor maneira de você 
guardar palavras derivadas? Faça um “x”. 
 
P. 43, Ü 13 Coloque os meses em ordem 
cronológica. 
 
P. 44 ���� RESUMO 9ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Paula está em Berlim e percebe a falta de Philipp. 
Ele está em Munique e descobre no jornal que há 
um musical sobre o rei Ludwig em 
Neuschwanstein. Ele viaja até lá com outros 
turistas. 
 
Estratégias para ouvir 
• Reconhecer o clima em certas situações nas 

cenas que você ouve.  
• Diferenciar novas informações das que você 

já conhece. 
• Reconhecer o alemão entre outras línguas. 
 

 Ouvir 
����1 38 Cena 1: Paula tenta em vão telefonar 

para Philipp. 
����1 39 Cena 2: Philipp está em um café em 

Munique. 
����1 40  Cena 3: Compu sabe que Philipp está 

preso em um engarrafamento. 
����1 41  Turistas no ônibus. 
����1 42  Philipp entrevista os turistas.  
����1 43  o nichts-Rap 

� Texto dos áudios: P. 137 
 

 Entender expressões 
• Expressar opiniões: Bin ich blöd! Das ist ja 

interessant/ ... 
• Perguntar algo: Was machst du? Wo bist du? 

Wo ist eigentlich ...? Gibt es hier ...? 
• Manifestar incompreensão: Ich verstehe 

(überhaupt) nicht. 
 

 Identificar estruturas 
• Negação: nichts � D 3 4, P. 181 

• Verbos precisam de complementos (sujeito, 
objetos) � B 2, P. 166 

• Complemento nominativo: Er heißt Philipp. Er 
ist Redakteur. � B 5, P. 166 

• Complemento acusativo: Er versteht den 
Mann. � B 6, P. 167 

 

 Memorizar expressões 

• Ligação do substantivo com o verbo: eine Tour 
machen 

 
EXERCÍCIOS 9ª LIÇÃO 
 
P. 45, Ü 1 Ouça as três cenas. Que frase você 
ouve em que cena? Escreva no quadro.  
 
P. 45, Ü 2 O que aconteceu no capítulo 9? 
Escreva palavras que combinem com as 
imagens. 
  
P. 45, Ü3 Turistas no ônibus. Que línguas você 
ouve? Marque com um “x”. 
 
P. 45, Ü 4 Você ouve inglês e francês. Quais são 
as palavras correspondentes em alemão? 
 
P. 46, Ü 5 Una através de uma linha o que 
combina pelo sentido.  
 
P. 46, Ü 6 Você recebeu informações. Faça um 
“x” nas que são corretas. 
  
P. 46, Ü 7 Complete o gráfico com as palavras 
certas. 
 
P. 46, Ü 8 Forme orações e leia em voz alta.  
 
P. 47, Ü 9 O que está errado? Escreva a frase 
correta. 
 
P. 47, Ü 10 Ouça o „nichts-RAP“. Repita a letra 
da música. 
 
P. 47, Ü 11 Qual é o complemento correto para 
estas orações?  
 
P. 47, Ü 12 Que frases você pode formar? 
 
P. 47, Ü 13 Que outros complementos você pode 
colocar no lugar de den Mann? Marque com um 
“x”. 
 
P. 48, Ü 14 Faça perguntas e responda-as. Leia 
em voz alta.  
 
P. 48, Ü 15 Escreva as palavras que combinam. 
Depois faça perguntas.  
 
P. 48, Ü 16 O que combina? Faça um “x”. 
 
P. 49 ���� RESUMO 10ª LIÇÃO 
 

 Informação  
No restaurante do teatro que apresenta o musical, 
Philipp encontra um homem, cuja voz lhe parece 

muito familiar...  
E na Rádio D aparece um estranho visitante: uma 
coruja. Ela estava no castelo de Neuschwanstein, 
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onde fez curiosas observações sobre o rei 
Ludwig. Ela deve ter acompanhado Paula sem 
que ela percebesse até a redação da Rádio D. 
 
Estratégias para ouvir 
• Entender um pedido através de uma palavra 

internacional.  
• Relacionar às pessoas reações a um 

acontecimento incomum. 
•   

 Ouvir 
����1 44 Cena 1: Philipp encontra um homem no 

musical ... 
����1 45 Cena 2: Uma coruja recebe seu nome. 
����1 46  Cena 3: Josefine está surpresa  
� Texto dos áudios: S. 137 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Bekomme ich ein Interview? Wer 

ist das denn? Was macht die Eule hier? Du 
verstehst alles? 

• Negar algo: Das weiß ich nicht. Das glaube 
ich nicht. 

• Expressar opinião: Das  ... (Musical) ist 
wirklich ... (wunderbar). 

 

 Identificar estruturas 

• Negação com verbo: nicht  � D 1 19, S. 176 
• Posição de nicht na frase � C 1 5, S. 169 
 

 Memorizar expressões  
• Pronomes interrogativos: wer? was? wen? wie? 

wo? wohin? woher? wann? 

• Dica: Quando você faz uma pergunta com 
wer? – A resposta é o sujeito da frase. 

 
EXERCÍCIOS 10ª LIÇÃO 
 
S. 50, Ü 1 Ouça a cena 1. Quem diz o quê? Faça 
um “x”.  
 
S. 50, Ü 2 Ouça  a cena 2. Complete as frases. 
 
S. 50, Ü 3 Ouça a cena 3.  Numere as frases na 
ordem certa e depois copie o diálogo.  
 
S. 51, Ü 4  Que palavras combinam? Escreva a, 
b, c, d ou e. 
 
P. 51, Ü 5 1. Complete com as palavras certas. 2. 
Nestas frases faltam palavras. Quais? Onde? 
Escreva as sentenças completas. 
 
P. 51, Ü 6 1. Formar palavras. Quais são as seis 
palavras? Escreva-as. 2. Pense primeiro nas 
palavras e depois separe as suas sílabas.  

 
P. 52, Ü 7  Descubra a palavra e leia as frases 
em voz alta. 
.  
P. 52, Ü 8 Qual é a posição de nicht na frase? 
Complete a regra com o que vem antes e depois. 
 
P. 52, Ü 9 Pronuncie as sentenças com nicht. 

 
P. 52, Ü 10 Qual é  a ordem certa das palavras? 
Escreva as frases. 
 
P. 52, Ü 11 Pergunte pelo sujeito – nas frases 1 e 
4 do Ü 10. 
 
P. 53, Ü 12 Complete as frases com os pronomes 
interrogativos. 
 
P. 53, Ü 13 Faça uma pergunta de modo a 
receber como resposta a parte da frase 
sublinhada. Leia em voz alta. 
 
P. 53, Ü 14 Responda as perguntas. 
 
P. 54 ���� RESUMO 11ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Compu pesquisa o significado do nome Eulália. 
Um colega espanhol da rádio conhece uma mártir 
chamada Santa Eulália. 
 
Estratégia para ouvir 

• Descobrir o significado de um nome a partir 
do contexto e das palavras internacionais.  

 Ouvir 
����1 47 Cena 1: Josefine se aproxima de Eulália 
����1 48 Cena 2: Compu pesquisa o significado 

do nome Eulália 
����1 49  Cena 3: O colega espanhol da rádio 

também conhece uma Eulália 
����1 50  Êntonação da frase 
� Texto dos áudios: P. 138 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Was machst du da? Woher kommt 

dein Name? Woher weißt du das? Stimmt 
das? Bist du wirklich eine Eule? 

• Expressar opinião: Das klingt sehr schön. Das 
weißt du doch. Aber ich weiß nicht alles. 

• alles ou nichts? 
• O país – as pessoas – o idioma (Deutschland 

– Deutsche – Deutsch) 
 

 Identificar estruturas 

• Frases interrogativas:  
com pronomes: Was machst du?  
� A 2, P. 163 
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sem pronome: Stimmt das?  
� A 3, P. 164 

• Posição do verbo na pergunta   
�C 4 1 + 2, P. 171 

• Artigo  possessivo: dein, deine � D 2 9, P. 
179 

 

 Memorizar expressões  

• Formar palavras: 
Reconhecer e usar os sufixos dos adjektivos -  
griechisch, ruhig, endlich, amüsant 

 
EXPERCÍCIOS 11ª LIÇÃO 
 
P. 55, Ü 1 Ouça a cena 1 e complete as frases.  
 
P. 55, Ü 2 Ouça a cena 2. O que significa Eulália? 
Faça um “x” . 
 
P. 55, Ü 3 Ouça a cena 3. O que diz Carlos? Faça 
um “x”. 
 
P. 55, Ü 4 Ouça e sublinhe a palavra mais 
acentuada.  
 
P. 55, Ü 5 O que foi que você ouviu ? Una as 
duas colunas com flechas.  
 
P. 56, Ü 6 Complete com os pronomes 
interrogativos corretos. Veja primeiro as 
respostas.  
 
P. 56, Ü 7 1. Coloque alles – nichts na escala. 
2.O que combina nestas frases: alles ou nichts? 
 
P. 56, Ü 8 1. Complete. 2. Você conhece o nome 
do seu país, Ihr Land, em alemão?  
 
P. 57, Ü 9 Ponha as palavras na ordem correta. 
Escreva na tabela as que estão na posição � e 
na posição �. 
 
P. 57, Ü 10 1. Empregue a forma correta dos 
verbos. 2. Responda a essas perguntas. 
 
P. 57, Ü 11 Compare as perguntas e complete a 
regra.  
 
P. 57, Ü 12 Formule perguntas em voz alta.  
 
P. 58, Ü 13 Escreva cinco palavras relacionadas  
com a Eulália. 
 
P. 58, Ü 14 Complete o quadro com as palavras 
adequadas.  
 
P. 58, Ü 15 Formar palavras. 1. Qual é o sufixo 
certo de cada adjetivo? 2. Escreva a terminação 
correta dos adjektivos. 

 
EXERCÍCIOS 12ª LIÇÃO 
 
P. 59, Ü 1 Procure as palavras internationais. 
Escreva as palavras certas nas frases. 
  
P. 59, Ü 2 Que palavras combinam (conforme o 
sentido)? Escreva-as. 
 
P. 59, Ü 3 Qual a resposta adequada? Marque 
com um “x”. 
 
P. 60, Ü 4 du ou Sie? Formule as perguntas. 
 
P. 60, Ü 5 O que mais você pode dizer? Escreva. 
 
P. 60, Ü 6 Apresente-se. 
 
P. 60, Ü 7 Diga os números em voz alta.  
 
P. 61, Ü 8 Complete as palavras com as letras 
que faltam. Leia em voz alta. 
 
P. 61, Ü 9 Que partículas de modo ficam bem 
nestas frases? Faça um “x” . 
 
P. 61, Ü 10  Formação de palavras: passe para o 
feminino. Escreva as palavras. 
 
P. 61, Ü 11 Formação de palavras: que sufixos 
combinam com estas palavras? Escreva-os. 
 
P. 61, Ü 12 Que tipo de frases são estas? 
Escreva: A para as frases afirmativas, I  para as 
imperativas, W para perguntas com pronomes 
que começam com W e J/N  para perguntas que 
podem ser respondidas com Ja/Nein. 
 
P. 62, Ü 13 Escreva as frases na tabela. (E. = 
Ergänzung, complemento) 
 
P. 62, Ü 14 Coloque as palavras na ordem certa e 
escreva as frases. 
 
P. 62, Ü 15 Forme sentenças com as formas 
corretas dos verbos. Leia as frases em voz alta. 
 
P. 63 ���� RESUMO 13ª LIÇÃO 
 

 Informação 
Paula e Philipp recebem uma nova missão. Eles 
foram até a Floresta Negra, onde se festeja o 
carnaval. Muitas pessoas estão nas ruas e alguns 
homens usam máscaras de bruxa. Bruxas cercam 
o carro de Philipp e Paula. 
Carnaval: 
Nos últimos dias do carnaval, há grandes desfiles 
em algumas regiões da Alemanha, principalmente 
na segunda-feira, Rosenmontag. Em 
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Gengenbach na Floresta Negra, por exemplo, os 
homens se fantasiam de bruxa.  
 
Estratégias para ouvir 
• Deduzir reações a um certo clima através do 

tom da voz e de palavras internacionais. 
• Identificar parte de uma palavra composta. 
 

 Ouvir 
����1 51 Cena 1: Carnaval: Philipp usa uma 

máscara de bruxa. 
����1 52 Compu comunica uma nova missão. 
����1 53  Cena 2: Philipp e Paula vão parar em 

meio à multidão no carnaval 
� Texto dos áudios: P. 138 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Was ist denn mit dir los? 
• Reagir a perguntas: Heute ist doch ... 

(Rosenmontag) 
 
• Dias da semana: Montag, ... 
• Decompor palavras compostas: die 

Telefonnummer � das Telefon + die Nummer 
 

 Identificar estruturas 

• Complemento ou indicação de tempo na 
posição ���� na frase: Heute bin ich eine 

Hexe.� C 1  2 + 4 , P. 168 
• Plural dos substantivos com: -s oder -n: das 

Auto, die Autos; die Hexe, die Hexen � D 2 
7, P. 178 

 

 Memorizar expressões  

• Decifrar e escrever palavras e frases quando 
os elementos não estão na ordem certa. 

 
EXERCÍCIOS 13ª LIÇÃO 
 
P. 64, Ü 1 O que você associa com carnaval? 
Escreva itens em alemão e no seu idioma. 
  
P. 64, Ü 2 Veja o mapa e leia as informações. 
 
P. 65, Ü 3 Ouça a cena 1. O que diz Philipp? 
Marque com um ‘x”. 
 
P. 65, Ü 4 Ouça. O que diz Compu? Marque com 
um “x”. 
 
P. 65, Ü 5 Ouça a cena 2. Onde estão Philipp e 
Paula? Quem mais está lá? 
 
P. 65, Ü 6 O que acontece na 13ª lição? Qual é a 
ordem correta? Numere. 
 

P. 65, Ü 7 Compare:  o que significa Mo, Di ...? 
Escreva. 
 
P. 66, Ü 8 Em que dia Philipp faz o quê? Forme 
sentenças. Leia-as em voz alta.  
 
P. 66, Ü 9 As palavras abaixo se compõem de 
dois substantivos. Escreva-os. 
  
P. 67, Ü 10 O que acontece com o sujeito na 
frase, quando o complemento é acentuado? 
Complete a regra. 
 
P. 67, Ü 11 Modifique as frases, pondo os 
complementos marcados na posição �. 
Pronuncie as frases acentuando os 
complementos.  
 
P. 67, Ü 12 Que tipo de palavra vem no início da 
frase? 
 
P. 67, Ü 13 Acrecente indicações (advérbios ou 
adjuntos de tempo). Leia as frases em voz alta.  
 
P. 67, Ü 14 Complete o gráfico. 
 
P. 68, Ü 15 Que pergunta faria sentido para estas 
respostas? 
 
P. 68, Ü 16 Charada: um número para cada letra. 
Forme palavras e frases. Escreva-as. 
  
P. 69 ���� RESUMO 14ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Na confusão do carnaval, Philipp foi raptado pelas 
bruxas e depois está perdido, não sabe onde 
está. Paula procura Philipp e o carro dele. Ela fala 
com um homem vestido de policial. Ayhan 
aparece de repente.  
 

Estratégia para ouvir 
• Ouvir duas possibilidades e identificar a 

palavra certa (audição seletiva) 
 

 Ouvir 
����2 2 Cena 1: Philipp está em plena multidão 

no carnaval e tem um problema. 
 ����2 3 Szene 2: Paula não acha divertida a 

„segunda-feira das rosas“ . 
 ����2 4  Cena 3: Paula dirige-se a um homem 

com uniforme da polícia. 
����2 5  Cena 4: aparece o carro de Philipp. 
����2 6  O pretérito de sein 
� Texto dos áudios: P. 139 
 

 Entender expressões 
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• Descrever algo: Das Auto ist weg. Hier sind 
so viele Menschen. Hier ist wirklich sehr viel 
los. 

• Expressar posse: Das Auto gehört Philipp. 

• Expressar opinião/sentimento: Die 
Atmosphäre ist wunderbar. Ich habe ein 
Problem. 

• Sentenças com  haben e sein 
 

 Identificar estruturas 
• Conjugação do verbo sein  

Presente e pretérito (war) � D 1 6, P. 172, D 
1 15, P. 175 

• Sein e complementos  � B 4 und 5, P. 166 
• Artigos (nominativo - sujeito):  

ein/eine; kein/keine, mein/meine � D 2 10, P. 
179 

 

 Memorizar expressões  

• Colocar palavras na ordem correta 
• Complementos para haben e sein 
 
EXERCÍCIOS 14ª LIÇÃO 
 
P. 70, Ü 1 Ouça a cena 1. Por que Philipp tem um 
problema? Escreva as perguntas dele. 
  
P. 70, Ü 2 Ouça a cena 2. Por que Paula não 
acha divertida a Rosenmontag? Faça um “x”.  
 
P. 70, Ü 3 Ouça  a cena 3. O que está certo e o 
que está errado? Faça um “x” . 
 
P. 70, Ü 4 Ordene as palavras, formando frases 
corretas. Escreva-as na ordem cronológica 
correta. 
  
P. 70, Ü 5 Ouça a cena 4. Quem está no carro de 
Philipp? 
 
P. 71, Ü 6 Ligue as partes da frase com flechas. 
 
P. 71, Ü 7 Que palavras combinam? Escreva uma 
para cada sentença. 
 
P. 71, Ü 8 Faça perguntas.  Como se pergunta 
para obter como resposta as palavras marcadas? 
Escreva o pronome interrogativo, as peguntas e 
respostas na tabela. 
 
P. 72, Ü 9 Leia o texto e sublinhe os pronomes 
pessoais e verbos. Anote ambos no gráfico.  
 
P. 72, Ü 10 Ouça duas frases sobre algo no 
passado. Você ouve uma forma do verbo sein no 
pretérito. Que forma é essa? 
 
P. 72, Ü 11 Escreva as duas formas de haben na 
frase (singular e plural). 

 
P. 73, Ü 12 1. Encontre as palavras e escreva-as. 
2. Como você vai memorizá-las? Relacione as 
palavras à idéia que você tem do carnaval. 
  
P. 73, Ü 13 O que combina: haben ou sein? 
Classifique as palavras de acordo com o verbo 
certo. Forme sentenças e leia em voz alta. 
 
P. 74 ���� RESUMO 15ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Carnaval: Paula faz uma brincadeira com Ayhan. 
Paula e Philipp fazem entrevistas na rua durante 
o carnaval. Eles vêem um homem fantasiado de 
Papageno. Papageno é um personagem de „A 
flauta mágica“, ópera de Mozart . 
Eles encontram um garoto fantasiado de Ikarus  –  
um personagem da mitologia grega. 
Em algumas regiões, as mulheres cortam as 
gravatas dos homens durante o carnaval. Isso é 
um sinal de que as mulheres assumem o poder. 
Quem é esperto não usa gravata nesse dia, ou 
coloca uma bem velha... 
 
Estratégias para ouvir 
• Entender uma ação através dos sons 
• Perceber o que se diz em dialeto 
 

 Ouça 
����2 7 Cena 1: Paula se vinga  
����2 8 Szene 2: Carnaval de rua – Papageno 
����1 9  Cena 3: Carneval de rua – Ikarus 
����1 10 Dialetos alemães  
� Texto dos áudios: P. 139 
 

 Entender expressões 
• Você ouve dialetos. No mapa você vê onde 

eles são falados. 
• Exprimir opinião: Das war doch sehr lustig. Ist 

doch egal! Ist das nicht herrlich? 
• Perguntar: Sag mal, kennst du die 

Geschichte? Siehst du das denn nicht? 
 

 Identificar estruturas 

• Artigo indefinido (nominativo - sujeito):  
ein, eine � D 2 3, P. 177 

• Verbos com mudança de vogal na raiz: sehen 

– du siehst � D 1 4, P. 172 
 

 Memorizar expressões  

• Procurar os verbos no dicionário 
•  
EXERCÍCIOS 15ª LIÇÃO 
 



Herrad Meese Radio D Einleger Okt. 2004 

 13 

P. 75, Ü 1 Ouça a cena 1. Paula se vinga de 
Ayhan. O que ela faz? Ligue as imagens às 
frases através de flechas. 
 
P. 75, Ü 2 Complete o texto com as palavras 
certas. 
  
P. 75, Ü 3 Leia as informações e então ouça a 
cena 2. O que a mulher acha da roupa/fantasia? 
 
P. 76, Ü 4 Ouça a cena 3. O que é mais 
importante para o garoto? Marque com um “x”. 
 
P. 76, Ü 5 Ouça frases em dialeto. Quem diz o 
quê? Escreva o número da cena ou diálogo. 
 
P. 76, Ü 6 O que significa isso? Faça um “x”. 
 
P.76, Ü 7 O que combina com as frases 
numeradas? Escreva uma letra por número. 
 
P. 77, Ü 8 Sublinhe os artigos dos substantivos 
marcados. Escreva artigos e substantivos na 
respetiva coluna da tabela. 
 
P. 77, Ü 9 Complete com os artigos certos. 
 
P. 77, Ü 10 1. Escreva o infinitivo do verbo 
sublinhado. 2. Quando muda a raiz do verbo? 
Escreva as formas corretas do verbo na tabela. 
 
P. 78, Ü 11 A raiz dos verbos pode mudar. Que 
informações sobre isso você encontra nos 
dicionários? 
 
P. 78, Ü 12 Qual é a forma do verbo pela qual 
você procura no dicionário ? 
 
P. 79 ���� RESUMO 16ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Paula e Philipp captam algumas impressões do 
carnaval na rua. Eles encontram um homem 
fantasiado de Dädalus –  um personagem da 
mitologia grega. Dédalo esteve preso em um 
labirinto em Creta. Para fugir, fez asas de cera 
para ele e seu filho. Infelizmente, Ícaro não 
seguiu o conselho do pai. 
 
 
Estratégias para ouvir 
• Prestar atenção em um lugar e seu 

significado no contexto. 
• A partir de um contexto distinguir o que 

alguém deve fazer e o que faz de fato. 
•   

 Ouvir 
����2 11 Cena 1: Um homem está fantasiado de 

Dédalo.  

����2 12 Cena 2: O mito de Dédalo e Ícaro. 
 ����2 13  Cena 3: Josefine também quer voar... 
� Texto dos áudios: P. 140 
 

 Entender expressões 
• Supor algo: Dann sind Sie ja wohl ...? 
• Expressar algo não muito claro: Irgendwie bin 

ich ja auch im Exil. 
• Conclamar alguém: Flieg nicht zu hoch! 
• Reconstruir a sequência de um texto, retirar 

informações de um texto. 
•   

 Identificar estruturas 

• Frases com imperativo:  
Pass auf! � A 4, P. 164; C 3, P. 170 

• Verbo no imperativo:  
Flieg nicht zu hoch! Fliegen Sie nach Berlin. 

Fliegen wir! Kommt um sechs. � D 1 5, P. 
172 

• Elementos de ligação: zuerst ... dann  
� A 6, P. 165 

 

 Memorizar expressões  
• Família: Vater – Mutter – Sohn – Tochter 

• zu antes de adjetivos: Flieg nicht zu hoch! 
 
EXERCÍCIOS 16ª LIÇÃO 
 
P. 80, Ü 1 Ouça a cena 1. O homem está em 
pleno carnaval. Quem é ele? De onde ele vem? 
Complete o texto. 
 
P. 80, Ü 2 O que você sabe sobre Dédalo e 
Ícaro? Veja as imagens e ouça a cena 2. Conte 
em voz alta: o que aconteceu? 
  
P. 80, Ü 3 Ouça a cena 3. Quem diz o quê? 
Coloque as palavras na ordem certa e escreva as 
setenças.  
 
P. 81, Ü 4 Coloque o diálogo da cena 1 na 
sequência certa. Numere. 
 
P. 81, Ü 5 Leia o texto. O mapa irá ajudá-lo. 
Escreva nos quadros abaixo os verbos (no 
inifinitivo) que servem de base para o texto. 
 
P. 81, Ü 6 Acrescente irgendwie nas frases. Leia-
as em voz alta.  
 
P. 82, Ü 7 De que tipo são as frases? (afirmativa, 
interrogativa, imperativa). Marque com um “x”. 
 
P. 82, Ü 8 O que você acha deste pedido? 
Amável ☺, rude 	 ou 
 neutro? 
 



Herrad Meese Radio D Einleger Okt. 2004 

 14 

P. 82, Ü 9 Sublinhe os verbos e pronomes 
pessoais. O que não consta no imperativo? O que 
muda na ordem das palavras na frase? 
 
P. 82, Ü 10 Faça pedidos, dê ordens. Leia em voz 
alta. 
 
P. 82, Ü 11 Ligue as frases com zuerst – dann. 
Diga em voz alta. 
 
P. 83, Ü 12 O que você ouviu? Marque com um 
„x“. 
 
P. 83, Ü 13 Qual é o certo? Escreva. 
 
P. 83, Ü 14 Acrescente zu às frases e pronuncie 
em voz alta.  Antes de que palavra vem zu? 
 
P. 84 ���� RESUMO 17ª LIÇÃO 
 

 Informação 
Paula e Philipp têm uma nova missão. Surgiram 
círculos misteriosos em uma plantação de 
cereais. Como ninguém sabe como isso 
aconteceu, há muita especulação. Será que eles 
são as marcas deixadas por extraterrestres que 
ali pousaram com seus discos voadores? A aldeia 
que fica perto dos círculos tornou-se uma atração 
turística. 
 
Estratégias para ouvir 
• Reconhecer a informação básica a partir de 

palavras-chave.  
• Reconhecer que alguém tenta vender alguma 

coisa pelo tom de oferta de um produto na 
voz. 

•  

 Ouvir 
����2 14 Cena 1: Uma nova missão para Philipp 

e Paula 
����2 15 Cena 2: Turistas em um ônibus  
����2 16  Cena 3: Um vendedor de souvernires 

tenta vender discos voadores de 
brinquedo 

 ����2 17  Verbo modal wollen 
����2 18  wollen-RAP 
� Texto dos áudios: P. 140 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Was heißt das? 
• Resposta positiva a perguntas formuladas 

com negação : Ist denn niemand da? – Doch. 
• Expressar desejos: Ich möchte...Wir wollen...   
• Expressar opinião sobre discos voadores com 

palavras internacionais  
 

 Identificar estruturas 

• Expressar desejos com verbos modais: 
Ich möchte aussteigen. Ich will die Kreise 

sehen. � D 1 8, P. 173 
• Verbos modais criam um „parêntese“ na frase  

� D 1 10, P. 174 
• Mudança de vogal nos verbos modais  

wollen – ich will � D 1 9, P. 173 
 

 Memorizar expressões 
• Expressar desejos com verbos modais. 
 
EXERCÍCIOS 17ª LIÇÃO 
 
P. 85, Ü 1 Ouça a cena 1. O que investigam 
Philipp e Paula? 
 
P. 85, Ü 2 Ouça a cena 2. O que dizem as 
pessoas sobre os círculos? 
 
P. 85, Ü 3 Ouça a cena 3. O que diz o homem? 
Numere as informações conforme transcorre a 
ação.  
 
P. 86, Ü 4  O que significa a abreviatura UFO? 
Complete. 
 
P. 86, Ü 5 O que você acha? Faça uma cruz em 
possíveis explicações e escreva outras.  
 
P. 86, Ü 6 Escreva os termos que combinam. 
 
P. 87, Ü 7 Responda as pergunta com ja ou doch. 
O que se quer dizer com a resposta? Pronuncie 
em voz alta.  
 
P. 87, Ü 8 As frases têm dois verbos. Sublinhe-
os. 
 
P. 87, Ü 9 Onde está o segundo verbo? Em que 
tempo ele está? Escreva as frases na tabela. 
 
P. 87, Ü 10 Ligue as partes das frases com 
flechas e leia tudo em voz alta.  
 
P. 87, Ü 11 Quais são as duas formas de wollen 
que você ouve? Escreva-as. 
 
P. 87, Ü 12 Ouça e fale/cante o rap do verbo 
wollen. 
 
P. 88, Ü 13 Coloque as palavras na ordem certa e 
escreva as sentenças. 
 
P. 88, Ü 14 Complete as frases. Depois escreva 
nas palavras cruzadas.  
 
P. 89 ���� RESUMO  18ª LIÇÃO  
 

 Informação 
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Paula e Philipp ainda estão averiguando a causa 
dos misteriosos círculos na plantação de cereais. 
O agricultor a quem pertencem as terras tenta 
ganhar dinheiro à custa dos círculos. Philipp e 
Paula observam a plantação de noite e Eulália 
está com eles.  
No caminho de volta ao povoado, Philipp percebe 
que Paula está com uma pena de coruja – mas 
ela não lhe conta por quê. 
  
Estratégias para ouvir 
• Reconhecer palavras-chave (termos 

internacionais e moeda) 
• Reconhecer expressões afirmativas  e 

negativas 
 

 Ouvir 
����2 19 Cena 1: Uma oferta 
����2 20 Uma mensagem 
����2 21    Cena 2: À noite, no bosque 
����2 22  Cena 3: Na estrada 
����2 23  Cena 4: Um disco voador 
� Texto dos áudios: P. 140 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Wofür ...? Warum hast du ...? Ist 

da jemand? Darf ich ...? 
• Expressar agrado: Sie gefällt mir. 
• Expressar desagrado: So ein 

Unsinn/Blödsinn! 
• Saber distinguir: etwas – alles – nichts; 

jemand – niemand 
 

 Identificar estruturas 
• Terminação do plural de substantivos em: -s, 

-(e)n, -e, -er (também com trema): die Ufos, 

Federn, Kreise, Felder, Männer � D 2 7, P. 
178 

• Artigos (nominativo singular e plural): keine, 

meine, deine � D 2 10, P. 179 

 

 Memorizar expressões 
• Dinheiro (Euro) 
 
EXERCÍCIOS  18ª LIÇÃO 
 
P. 90, Ü 1 Ouça a cena 1. O que você ouviu? 
Marque com um “x”. 
 
P. 90, Ü 2 Ouça: onde Philipp e Paula esperam 
pelos discos voadores? Marque com um ‚x“. 
 
P. 90, Ü 3 Ouça primeiramente toda a cena 2. 
Depois complete as frases com as palavras. 
  

P. 90, Ü 4 Ouça a cena 3. Relacione as partes do 
diálogo uma à outra. 
  
P. 91, Ü 5 Pergunta: wofür, für wen? Leia os 
exemplos e complete as frases. 
  
P. 91, Ü 6 Coloque em uma ordem lógica as 
palavras etwas – alles – nichts. 
 
P. 91, Ü 7 Complete com: etwas – alles – nichts. 
 
P. 91, Ü 8 O que está de acordo com o sentido: 
jemand ou niemand? 
 
P. 91, Ü 9 Ouça a cena 4. Pelo sentido, que 
frases são positivas (+), quais são negativas (-)?  
 
P. 92, Ü 10 1. Sublinhe os substantivos. 2. 
Escreva o seu plural na tabela. Complete a regra. 
 
P. 92, Ü 11 Procure no quadrado substantivos no 
singular e no plural. Complete a tabela. 
 
P. 92, Ü 12 Complete as sentenças. Escreva os 
verbos na forma correta. 
 
P. 93, Ü 13 Coloque no lugar certo: nichts – Geld 
– Euro – Cent. 
 
P. 93, Ü 14 Complete com kein/keine, 
mein/meine. Pronuncie as frases. 
 
P. 94 ���� Resumo  19ª LIÇÃO  
 

 Informação  
Com a ajuda da Eulália, Paula e Philipp 
descobriram que os misteriosos círculos na 
plantação foram feitos por camponeses. Os dois 
vão ao povoado e num restaurante entrevistam 
alguns agricultores. Eles querem saber o que eles 
acham dos acontecimentos. 
 
Estratégia para ouvir 
• Identificar diversas vozes e atribuí-las a  

determinadas pessoas. 

 Ouvir 
����2 24 Cena 1: Sobre discos voadores 
����2 25 Cena 2: Entrevistas no restaurante do 

povoado 
� Texto dos áudios: P. 141 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Was heißt eigentlich ...? Woher 

weißt du das? Warum finden Sie die Idee 
nicht gut? 

• Expressar sua opinião: Das war eine gute 
Idee. Ich finde die Idee (nicht) gut. 
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• Reconhecer capacidades e limitações: Ufos 
können fliegen. Ich kann fliegen. Ufos können 
nur fliegen und nicht sprechen.  

• Classificar opiniões: positivas, neutras e 
negativas. 

 

 Identificar estruturas 

• Pretérito de sein: war � D 1 15, P. 175 
• Verbo modal können: função � D 1 8, P. 173 

Posição na frase � D 1 10, P. 174 
 

 Memorizar estruturas  
• finden, glauben, meinen 

• Gíria: a palavra logo  
 
EXERCÍCIOS 19ª LIÇÃO 
 
P. 95, Ü 1 Ouça a cena 1. 1. Compare o que está 
escrito ao lado da imagem com o que você ouviu. 
Está correto? 2. O que diz Eulália sobre si mesma 
e sobre os discos voadores? Coloque as palavras 
na ordem certa e escreva as frases na coluna 
correspondente. 
 
P. 95, Ü 2 Ouça  a cena 2. Quem diz o quê? Faça 
um “x” . 
 
P. 96, Ü 3 O que você acha? Que frases ou 
expressões são positivas ☺, neutras 
 ou 
negativas 	 ? Anote em uma das 3 colunas. 
 
P. 96, Ü 4 Use flechas para ligar cada pergunta 
com a sua resposta. 
 
P. 96, Ü 5 Substitua as expressões por sinônimos 
(≈). Complete com as palavras certas. 
 
P. 96, Ü 6 Complete as frases com nur ou nicht. 
Leia em voz alta.  
 
P. 97, Ü 7 Sublinhe os verbos. O que acontece 
agora e o que já aconteceu? Anote as palavras 
“agora”, jetzt ou “antes“, vorher. 
 
P. 97, Ü 8 O pretérito de sein. Escreva as formas 
corretas dos verbos.  
 
P. 97 Ü 9 kann ou können? Escolha e complete. 
 
P. 98, Ü 10 Você tem outra opinião. Diga as 
frases em voz alta. Preste atenção na negação 
dos substantivos! 
 
P. 98, Ü 11 Qual a origem da palavra? O que ela 
significa? Faça um “x” . 
 
P. 99 ���� RESUMO 20ª LIÇÃO  
 

 Informação  
Paula e Philipp querem saber a opinião dos 
ouvintes da Rádio D sobre os círculos 
misteriosos, que afinal foram feitos por pessoas.  
Eles pediram aos ouvintes que telefonassem e 
querem saber se a mentira pode ser um pecado, 
numa referência à canção de 1938, intitulada 
„Pode o amor ser pecado?“   
Você ouve o que dizem três ouvintes e um e-mail 
lido por Compu. 
 
Estratégias para ouvir 
• Identificar uma palavra internacional como 

palavra-chave. 
• Reconhecer o conteúdo de uma opinião pela 

entoação teatral. 
 

 Ouvir 
����2 26 Cena 1: A mentira pode ser pecado? 
����2 27 Cena 2: Uma ouvinte 
����2 28  Cena 3: Um ouvinte 
����2 29  Cena 4: Um provérbio 
����2 30  Szene 5: Um jogo de palavras  
����2 31  Artigos 
� Texto dos áudios: P. 141 
 

 Entender expressões 
• Perguntar e manifestar uma opinião: Was ist 

Ihre Meinung? Was meinen Sie? Wer glaubt 
das denn? Wo ist das Problem? Aber das 
versteht ihr ja nicht. Das ist ja direkt 
philosophisch. 

• Pedir ou conclamar alguém: Rufen Sie uns 
an! Bitte nicht mehr anrufen! Mailen Sie uns! 

• Enfocar a ordem das palavras 
• Descobrir o significado de um provérbio 
 

 Identificar estruturas 

• Artigos definidos e indefinidos (nominativo) 
singular e Plural: der – die – das; ein – eine � 
D 2 5, P. 178 

• Verbo modal können: Kann denn Liebe Sünde 

sein? Ich kann fliegen. � D 1 8 , P. 173 
• Verbos com mudança de vogal: lesen – liest 

� D 1 4, P. 172 
 

 Memorizar expressões 
• Associar substantivos e verbos: der Anruf – 

anrufen  

• Formar palavras 
 
EXERCÍCIOS 20ª LIÇÃO 
 
P. 100, Ü 1 Ouça a cena 1. Do que trata o 
capítulo 20? Escreva a palavra-chave. 
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P. 100, Ü 2 Ouça a cena 2. Qual é a opinião da 
Senhora Frisch? 
 
P. 100, Ü 3 Ouça a cena 3. Qual é a opinão do 
Senhor Perini? 
 
P. 100, Ü 4 Ouça a cena 4. kurze/keine: complete 
com a palavra certa. 
 
P. 100, Ü 5 Ouça a cena 5. Coloque o diálogo na 
ordem correta, numerando as frases. 
  
P. 101, Ü 6 O que Paula e Philipp perguntaram 
aos ouvintes? Marque com um “x”. 
 
P. 101, Ü 7 O que significam as duas palavras? 
Marque com um „x“. 
 
P. 101, Ü 8 ein paar/ein bisschen: Qual destas 
expressões deve ser usadas nestas frases?  
 
P. 101, Ü 9 Coloque as palavras em ordem 
crescente. Experimente colocar as palavras nos 
dois exemplos de frases. 
 
P. 101, Ü 10  O que significa este provérbio? Há 
algo comparável em seu idioma? 
 
P. 102, Ü 11 1. Ouça o que dizem as pessoas e 
coloque os artigos. 2. Complete o quadro. 
 
P. 102, Ü 12  1. O verbo modal können tem dois 
significados. Compare as duas sentenças. 
2. Classifique os exemplos: possibilidade (M) ou 
capacidade (F)? Escreva uma das letras. 
 
P. 102, Ü 13  Quais verbos alteram a vogal e qual 
é essa vogal? Faça uma  „x“ e escreva o 
inifinitivo. 
  
P. 103, Ü 14 Complete a tabela com os 
respectivos verbos ou substantivos (no singular). 
 
P. 103, Ü 15 Junte as sílabas formando palavras. 
Escreva-as. 
 
P. 104 ���� RESUMO 21ª LIÇÃO 
 

 Informação 
Paula e Philipp receberam uma nova missão. 
Eles estão na redação e sofrem com o calor do 
verão, quando Compu sugere aos dois irem para 
Hamburgo – uma cidade situada às margens de 
um grande rio. Um tubarão teria sido visto no 
porto de Hamburgo.  
Os dois vão a Hamburgo. No cais do porto, eles 
encontram uma multidão de curiosos. 
  

 Ouvir 

����1 32 A missão 
����1 33 Cena 1: O desejo de Paula 
����1 34  Cena 2: No porto de Hamburgo 
� Texto dos áudios: P. 142 
 

 Entender expressões 
• Expressar desejos: Ich möchte .../brauche ... 

Dürfen wir mal vorbei? 
• Perguntar e reagir: Gibt es hier denn keinen 

Ventilator? Glaubst du das? – Alles ist 
möglich. 

• Negar um pedido: (Dürfen wir mal vorbei?) 
Hier kommt niemand vorbei. 

 

 Identificar estruturas 

• Complemento acusativo  � B 6, P. 167 
• Artigos definidos, indefinidos e de negação no 

acusativo: Siehst du den/einen Hai? Wir wollen 

keine Reporter. � D 2 2 , 4 + 10; P. 177 
 

 Memorizar expressões 

• Estabelecer um sistema próprio para 
memorizar palavras  

 
EXERCÍCIOS 21ª LIÇÃO 
 
P. 105, Ü 1 Ouça Compu anunciar a nova missão 
dos jornalistas. O que aconteceu? Faça um “x” .  
 
P. 105, Ü 2 Ouça a cena 1. O que Paula quis 
dizer com Wasser? Faça um “x” . 
 
P. 106, Ü 3 Ouça a cena 2. O que foi que você 
ouviu? Marque ja ou nein. 
 
P. 106, Ü 4 Relacione as frases, unindo-as com 
flechas.  
 
P. 106, Ü 5 Risque a frase errada. 
 
P. 107, Ü 6 Complete as sentenças. Leia em voz 
alta. 
 
P. 107, Ü 7 1. Trace uma linha oval em torno dos 
verbos. Sublinhe os artigos. 2. Complete o 
gráfico.  
 
P. 107, Ü 8 Forme frases e leia em voz alta.  
 
P. 108, Ü 9 Empregue kein_ com a terminação 
certa. 
 
P. 108, Ü 10 1. Qual é a melhor maneira de você 
memorizar estas palavras? Faça um “x” . 2. 
Escreva em uma folha à parte as palavras, de 
acordo com o seu sistema para memorizar. 
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P. 109 ���� RESUMO 22ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Paula e Philipp ainda estão em Hamburgo 
investigando a história do tubarão que teria sido 
visto no porto. Caminhando ao longo do rio, eles 
descobrem uma estranha prancha de surfe e 
ouvem um boato também misterioso. Eles tomam 
água mineral e comem batatas fritas numa 
lanchonete. Um vendedor de jornais anuncia as 
últimas manchetes dos acontecimentos em 
Hamburgo. Paula compra um jornal e vê uma foto 
que a assusta. 
 

 Ouvir 
����2 35 Cena 1: Uma prancha de surfe 
����2 36 Cena 2: Uma pausa na lanchonete 
����2 37  Cena 3: O jornal de Hamburgo  
� Texto dos áudios: P. 142 
 

 Entender expressões 
• Expressar incerteza: Das weiß niemand. 
• Afirmar algo: Das war bestimmt der Hai. Sie 

haben Angst, ganz klar. 
• Expressar sentimentos: Ist das nicht 

schrecklich? Die ist bestimmt interessant. 
• Tirar conclusões: Es gibt also ... . 
• Expressar concordância: Alles klar! 
• Perguntar o que a pessoa quer:  Was darf es 

denn sein? 
 

 Identificar estruturas 

• Pronomes pessoais (3ª pessoa – nominativo 
e acusativo): der Surfer – Er ist weg. Die 
Polizei sucht ihn.  
die Zeitung – Ich kaufe sie.  

das Surfbrett – Es ist kaputt. � D 3 2 + 3 , P. 
180 

• Artigo como pronome: Die ist interessant. 
�D 3 5, P. 181 

 

 Memorizar expressões  
• Philipp bekommt – Paula möchte – Philipp 

nimmt 

 
EXERCÍCIOS 22ª LIÇÃO 
 
P. 110, Ü 1 Ouça a cena 1. O que é dito sobre a 
prancha e sobre o surfista? Escreva os números. 
 
P. 110, Ü 2 Ouça a cena 2. Faça um “x”  no que 
você ouviu. 
  
P. 110, Ü 3 Ouça a cena 3. 1. O que diz o 
vendedor de jornal? Faça um “x” . 2. O que a 
Paula descobre? 

 
P. 111, Ü 4 O que diz a vendedora? Complete o 
texto. 
 
P. 111, Ü 5 O que significa a frase? Marque com 
um “x”  
 
P. 111, Ü 6 Acrescente as palavras no diálogo. 
 
P. 112, Ü 7 Que pronome pessoal substitui que 
substantivo ou nome: er, sie ou es? 1. Sublinhe 
os substantivos/nomes e pronomes pessoais.  
2. Complete a tabela. 
 
P. 112, Ü 8 1. Que substantivos podem ser 
substituídos por er, sie, es? Sublinhe os 
substantivos. 2. Que substantivos ou nomes você 
pode substituir por ihn? Faça uma cruz. Forme 
frases e escreva-as. 
 
P. 113, Ü 9 Qual é o infinitivo do verbo? 
 
P. 113, Ü 10  O que não combina em cada 
coluna? Faça um „x“. 
 
P. 114 ���� RESUMO 23ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Paula e Philipp ainda estão em Hamburgo. Eles 
viram uma prancha destruída e estão à procura 
de um surfista. Longe da multidão que espera ver 
o tubarão, Paula e Philipp descobrem uma escola 
de surfe e mergulho. Ali eles esperam obter 
informações sobre o surfista desaparecido. Mas 
não conseguem, pois o dono não quer saber de 
conversa. 
Eles continuam caminhando e vêem um 
mergulhador, o que os ajuda a encontrar a 
solução do enigma.  
Eulália surge de repente. Ela também viu algo 
interessante ao sobrevoar a região.  
 
Hörstrategie 
• Sons e ruídos ajudam a entender uma cena 
 

 Ouvir 
����2 38 Cena 1: Uma escola de surfe e 

mergulho  
����2 39 Cena 2: Um mergulhador 
����1 40  Cena 3: Eulália 
� Texto dos áudios: P. 143 
 

 Entender expressões 
• Perguntar:  Was steht denn da?  Wie bist du 

denn hierher gekommen? 
• Expressar desagrado: Das haben Sie wohl in 

der Zeitung gelesen?! 
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• Expressar curiosidade: Das will ich aus der 
Nähe sehen. Ich habe etwas Interessantes 
gesehen. 

• Comunicar compromissos: Ich muss arbeiten.  

• etwas + adjektivo: etwas Interessantes 
 

 Identificar estruturas 
• Perfeito com sein ou haben: 

Was haben Sie gesagt? Wie bist du hierher 

gekommen? � D 1 16, P. 175 
• Formação do particípio II � D 1 17, P. 176 
• Perfeito: dois verbos com complementos 

entre eles ( “parênteses”)  � D 1 18, P. 176 
• Verbo modal müssen � D 1 9, P. 173 
 

 Memorizar expressões  
• Particípio II - Formas 

• Contar algo que já passou 
•  
EXERCÍCIOS  23ª LIÇÃO 
 
P. 115, Ü 1 Ouça a cena 1. Relacione as 
palavras. Escreva-as nas linhas. 
  
P. 115, Ü 2 1. Veja as imagens e então ouça a 
cena 2. 2. Coloque as frases do texto na ordem 
certa. Numere-as.  
 
P. 115, Ü 3 Ouça a cena 3. O que fez Eulália? 
Faça uma cruz. 
 
P. 116, Ü 4 Complete as frases com os verbos 
que fazem sentido. Escreva-os na forma certa. 
 
P. 116, Ü 5 O que você ouviu nas cenas. Faça 
um “x” .  
 
P. 116, Ü 6 Combine etwas com um adjetivo. 
Forme frases e leia-as em voz alta.  
 
P. 116, Ü 7 Complete as frases com as palavras 
adequadas. Leia-as em voz alta. 
 
P. 117, Ü 8 Presente ou passado? Escreva as 
frases no quadro. 
 
P. 117, Ü 9 Sublinhe os verbos nos exemplos 
abaixo. Escreva os auxiliares na coluna à 
esquerda e os outros verbos à direita. Ambos no 
infinitivo.  
 
P. 117, Ü 10 Escreva frases com o particípio II. 
Use os verbos do Ü 9. 
 
P. 117, Ü 11 Coloque as palavras na ordem certa. 
Escreva as frases no esquema com o „parêntese 
verbal“. 
 

P. 118, Ü 12 Que pronomes pessoais podem ser 
usados com estas formas do verbo? 
 
P. 118, Ü 13  Sublinhe os particípios. Escreva 
então os verbos no infinitivo.  
 
P. 118, Ü 14 Responda as perguntas e pronuncie 
as frases.  
 
P. 119 ���� RESUMO  24ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Eulália viu algo interessante ao sobrevoar o porto. 
Paula e Philipp estiveram em uma escola de 
mergulho, onde perguntaram ao dono sobre o 
surfista desaparecido. Nesse lugar, eles têm 
depois uma grande surpresa. 
 
Após resolver o caso, Philipp convida Paula a ir a 
um lugar no Porto de Hamburgo, onde ele esteve 
algumas vezes na infância: Willkomm-Höft é o 
seu nome. Ali os navios que entram e saem são 
recebidos ou despedidos com o hino nacional do 
país de sua procedência.  
 

Estratégia para ouvir 
• Reconhecer uma situação pela entonação da 

voz ( uma briga, por exemplo). 
 

 Ouvir 
����2 41 Cena 1: Uma festa 
����2 42 Cena 2: Dinheiro ... 
����2 43  Cena 3: Um convite  
� Texto dos áudios: P. 144 
 

 Entender expressões 
• Elogiar alguém: Herzlichen Glückwunsch! 

Bravo, das hast du gut gemacht! 
• Expressar desagrado: Das ist nicht genug. 
• Propor algo: Wir machen ein Spiel. Du musst 

gut zuhören. 
• Entrar em acordo: Abgemacht! 
• Pedir algo a alguém: Mir zuliebe. 
• Lembrar-se: Als Kind habe ich ... 

• Descobrir o que se diz 
• Relacionar substantivos e verbos 
 

 Identificar estruturas 

• Verbos com prefixo separável:   
einladen – Ich möchte dich einladen. Ich lade 

dich ein. � D 1 11 + 12, P. 174 
• Prefixos que não são separáveis: 

be- (bekommen), er- (erzählen), ver- 

(verleihen) � D 1 13, P. 175 
 

 Memorizar expressões  
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• Relacionar o que se diz 

• Decifrar substantivos e verbos  
 
EXERCÍCIOS  24ª LIÇÃO 
 
P. 120, Ü 1 Ouça as cenas 1 e 2. Escreva o 
essencial de cada uma. 
  
P. 120, Ü 2 Relacione as palavras que você ouviu 
com as imagens. Escreva-as. 
 
P. 120, Ü 3 Ouça a cena 3. Numere as „cartas“ de 
acordo com o transcurso do diálogo. Para 
controlar se está certo, ouça a cena novamente. 
 
P. 121, Ü 4 O que significa ...? Faça um “x” . 
 
P. 121, Ü 5 Relacione os verbos com as imagens. 
Escreva-os. 
 
P. 121, Ü 6 Junte os verbos aos 
substantivos/nomes. 
 
P. 122, Ü 7 O que acontece aqui com o prefixo? 
Complete a regra.  
 
P. 122, Ü 8 Coloque as palavras em ordem e 
escreva as frases no gráfico.  
 
P. 122, Ü 9 Complete com o sufixo adequado. 
 
P. 122, Ü 10 Escreva os verbos adequados na 
forma correta. 
 
P. 123, Ü 11 Una as palavras e expressões 
relacionadas através de flechas. 
  
P. 123, Ü 12 Decifre as palavras e forme três 
frases. Leia-as em voz alta. 
 
P. 124 ���� RESUMO 25ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Paula pesquisou o significado da expressão  Das 
ist getürkt: Em 1895, foi inaugurado um canal 
ligando as cidades de Hamburgo e Kiel. Muitos 
navios foram convidados com suas tripulações. 
Quando o navio entrava no canal, tocava-se o 
hino nacional do país. A bandeira indicava a sua 
procedência. Os músicos não conheciam o hino 
turco (do então Império Otomano). Como viram 
uma meia-lua na bandeira do navio, tocaram uma 
antiga canção alemã sobre a lua. Eles 
improvisaram, portanto. Uma outra explicação 
para o termo getürkt é a seguinte: em 1769, foi 
apresentada uma „ máquina de xadrez ”. Era uma 
caixa grande, com um tabuleiro de jogo, diante do 
qual havia um boneco com traje do Império 
Otomano. Por isso o seu inventor foi chamado de 
“o turco“. A máquina vencia todos os adversários. 
Muitos não acreditavam que isso era obra da 

técnica e supunham que havia uma pessoa 
escondida na caixa. Tudo não passaria, portanto, 
de um truque, uma fraude.  
 
Hoje, getürkt tem somente um sentido negativo e, 
quando é usado, representa uma discriminação. 
Por isso Paula ficou tão indignada, quando Philipp 
usou a palavra. 
 

 Ouvir 
����2 44 Cena 1: improvisar 
����2 45 Cena 2: no restaurante 
����2 46  Cena 3: um livro sobre corujas 
����2 47 Vogais 
� Texto dos áudios: P. 144 
 

 Entender expressões 
• Perguntar: Kennt jemand die türkische 

Hymne? Was spielen wir jetzt? Komme ich da 
auch vor? 

• Propor algo: Wir improvisieren. 
 

 Identificar estruturas 

• Mudança de vogal nos verbos separáveis:  
lesen- Liest du mir vor? � D 1 4, P. 172; D 1 
11, P. 174 

• Adjetivos antes de substantivos: die türkische 

Hymne � D 8 1, P. 183 
• Vogais curtas e longas: kann - fahre 
 

 Memorizar expressões  
• Uma canção: “A lua surgiu no céu“ 

• Formar palavras com letras 
•  
EXERCÍCIOS 25ª LIÇÃO 
 
P. 125, Ü 1 Leia as informações da P. 124.  Veja  
os mapas e a imagem. O que aconteceu no 
passado? O que há agora? 
 
P. 125, Ü 2 Ouça a cena 1. Que relação há entre 
essas três palavras?  
 
P. 125, Ü 3 Ouça a cena 2. Complete as frases. 
 
P. 126, Ü 4 Ouça a cena 3. Quem diz o quê? 
Marque com um “x”. 
 
P. 126, Ü 5 Que verbo combina com que 
substantivo? Ligue esses elementos com flechas 
e forme sentenças. 
 
P. 126, Ü 6 Coloque as palavras entre parênteses 
no lugar certo na frase. Leia-as em voz alta.  
 
P. 126, Ü 7 Decifre as palavras e escreva-as.  
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P. 127, Ü 8 Complete com a forma certa do 
verbo. 
 
P. 127, Ü 9 Ouça cada exemplo duas vezes. 
Preste atenção nas palavras dentro do quadro. 
Elas têm vogal longa ou curta? Faça um “x” . 
 
P. 127, Ü 10 1. Compare os adjetivos depois do 
verbo e antes dos substantivos. Complete a 
regra.  2. Complete as frases com o adjetivo na 
forma correta.  
 
P. 128, Ü 11 Você consegue cantar a canção da 
lua pela partitura? 
 
P. 128, Ü 12 Forme palavras com as letras. 
 
P. 129 ���� RESUMO 26ª LIÇÃO 
 

 Informação  
Infelizmente Ayhan vai sair da Rádio D. Paula só 
fica sabendo disso ao ver os preparativos para 
uma festa na redação. Lá tem tudo o que se 
precisa para uma festa de despedida: conversas, 
um discurso, um presente ... Só o professor não 
tem chance de explicar uma particularidade do 
idioma alemão. E isso embora ele esteja tão 
entusiasmado com o grande número de palavras 
compostas nessa lição ... 
 

Estratégia para ouvir 
• Pelos sons descobrir o que acontece 
•  

 Hören 
����2 48     Cena 1: uma festa para Ayhan 
����2 49 Cena 2: uma pergunta 
����2 50 Cena 3: um anúncio 
����2 51  Cena 4: um discurso de despedida 
����2 52  Cena 5: um presente de despedida  
����2 53  Cena 6: um bicho de pelúcia 
����2 54  Cena 7: uma canção de despedida 
� Texto dos áudios: P. 144 
 

 Entender expressões 
• Comunicar algo: Heute gibt es hier eine Party. 

Aber jetzt feiern wir erst mal. Mein Vater 
braucht meine Hilfe. Da muss ich in die 
Türkei. 

• Perguntar: Du gehst wirklich weg? Weißt du 
das denn nicht?  

• Lamentar: Das ist schon schwer. Das hoffe 
ich nicht. Du musst ja leider ... Jetzt ist keine 
Zeit für ein Gespräch. 

• Reconstruir o roteiro de uma história 
 

 Identificar estruturas 

• Palavras compostas com e sem sinal de 
adição (das Stofftier, die Abschiedsparty) 
Os artigos das palavras compostas (der Stoff 
+ das Tier: das Stofftier) � E 1, P. 185 

 

 Memorizar expressões  

• Relacionar verbos e substantivos  

• Riscar o que não combina numa coluna 

 
EXERCÍCIOS 26ª LIÇÃO 
 
P. 130, Ü 1 Ouça a cena 1. Paula obtém duas 

informações. Quais são elas? Escreva-as. 
 
P. 130, Ü 2 Ouça a cena 2. Que perguntas 

combinam com que respostas? Escreva o 
número.  

 
P. 130, Ü 3 Ouça a cena 3. O que Compu 

anuncia? Marque com um “x”. 
 
P. 130, Ü 4 Ouça a cena 4. Numere as frases 

conforme a ordem do que foi dito no diálogo.  
 
P. 131, Ü 5 Ouça a cena 5. O que Ayhan recebe? 

Decifre a palavra. 
 
P. 131, Ü 6 Ouça a cena 6. Explique a reação de 

Eulália com ajuda das expressões. 
 
P. 131, Ü 7 Ouça a cena 7. O que Ayhan deu ao  

professor? 
 
P. 131, Ü 8 O que você ficou sabendo no capítulo 

26? Diga em voz alta. Acrescente mais 
informações ao que está nos quadros. 

  
P. 132, Ü 9 O que combina? Ligue os elementos 

com flechas.  
 
P. 132, Ü 10 Escreva os dois substantivos da 

palavra composta. 1. Qual deles determina o 
artigo? 2. Que letra pode ser acrescentada 
entre um substantivo e outro?  

 
P. 132, Ü 11 Una os substantivos e escreva-os 

com o artigo. Entre os substantivos não há 
nenhuma letra? Há um s? Há um n? 

 
P. 133, Ü 12 Que verbos combinam com estes 

substantivos? Escreva-os. Às vezes pode ser 
mais de um verbo. 

  
P. 133, Ü 13  O que está fora do contexto em 

cada linha? Faça uma cruz 
 
P. 134 TEXTO DOS ÁUDIOS 
 
Você encontra o título das cenas gravadas nas 
respectivas páginas ���� de resumo. 
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P. 146 SOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
 
Para exercícios livres, como o de formar frases, 
não existe apenas um resultado correto. Os 
exemplos apresentados representam apenas 
possibilidades. 
 
P. 186 VOCABULÁRIO 
 
No vocabulário, você encontra as seguintes 
informações: 
• Substantivos: singular, artigo e terminação 

do plural - Abend, der/-e = der Abend/die 
Abende 

• Verbos:  
Infinitivo e particípio II: bekommen – hat 
bekommen, 
no caso de verbos separáveis: infinitivo e 3ª 
pessoa do singular -  anrufen/er ruft an, 
no caso de verbos com mudança de vogal: 
infinitivo e 3ª pessoa do singular - geben/er 
gibt 

• Números: entre parênteses eles indicam o 
capítulo do curso pelo rádio, por exemplo (1) 
ou então o número da página no livro, por 
exemplo P. 3. 

• Cursivo: palavras que só constam do livro, 
por exemplo April, der (8, P. 43) 

 
GRAMÁTICA 
 

 Tudo o que consta do anexo gramatical 
sob este signo será traduzido a seguir.  

O seguinte resumo das explicações de gramática 
trata primeiramente das estruturas da frase e, 
depois, das categorias de palavras. 
  
P. 163 A Frase 
Em alemão há quatro tipos de frases: 

A afirmativa (afirmar algo sobre si ou alguém/ 
fazer algo) 

• A pergunta W (uma pergunta aberta, 
formulada com um dos pronomes 
interrogativos que começam com “w“. 

• A pergunta Ja/Nein (a que tem por resposta 
Ja ou Nein ou então Das weiß ich nicht ). 

• A imperativa (pedir algo a alguém, conclamar, 
exigir ou ordenar algo a alguém); forma-se 
com verbo no modo imperativo. 

 
P. 163 A 1 Frase afirmativa: o verbo conjungado 
na frase afirmativa está na posição �. 
 
P. 163 A 2 Pergunta W (com pronome 
interrogativo: o verbo  conjugado nessa 
pergunta está na posição ����. 
 

P. 164 A 3 Pergunta Ja/Nein: o verbo conjugado 
nesta pergunta está na posição ����. 
 
P. 164 A 4 Frase imperativa: o verbo conjugado 
na frase imperativa (pedidos, ordens, etc...) está 
na posição �. � Formas do imperativo: D1 5, P. 
172. 
 
P. 164 A 5 Parêntese verbal:  uma das 
particularidades do alemão é a posição dos 
verbos nas frases com dois verbos, sendo um 
deles auxiliar. Eles estão separados e o verbo 
conjugado, embora esteja ligado ao outro pelo 
sentido, vem no final da frase. Entre um e outro 
(parêntese) situam-se complementos ou adjuntos. 
  
P. 164 A 5 1 Verbos modais na frase (wollen) 
 
P. 164 A 5 2 Verbos com prefixo separável  
(einladen) 
 
P. 164 A 5 3 Perfeito (Sie haben das gelesen). 
No final da frase vêm: 
• o segundo verbo nas frases com verbos 

modais  
• o prefixo dos verbos separáveis 
• o particípio II no perfeito  
•  
P. 165 A 6 Ligação de frases principais: Nas 
frases que começam com deshalb ...  ou em que 
aparece primeiramente zuerst ..., e depois dann 
... , o verbo vem em primeira posição, seguido do 
sujeito.  
 
P. 165 B Termos da oração 
Certas palavras precisam ficar juntas na frase. 
Esses são os termos da oração. 
• Termos que dependem do verbo são 

complementos. 
• Termos que não dependem dos verbos são 

adjuntos, indicações. 
 

P. 165 B 1 Verbo como termo da oração  ( = 
predicado): no alemão, há quase sempre um 
verbo em uma frase gramaticalmente  completa. 
Os verbos determinam quais são os 
complementos que devem constar 
obrigatoriamente de uma frase correta. 
 
P. 166 B 2 Complementos (sujeito): verbos 
precisam de um sujeito.  
O sujeito consiste de substantivos (geralmente 
com artigos) ou pronomes. Pergunta-se pelo 
sujeito com wer? (pergunta por pessoa: Wer 
macht ein Spiel?) ou was? (pergunta por um 
objeto ou algo abastrato: Was ist interessant?) 
 
P. 166 B 3 Complementos ( es obrigatório):  
Certos verbos e expressões verbais impessoais 
exigem es como complemento.  
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P. 166 B 4 Complementos (sein + adjektivo): 
Adjetivos após o verbo sein expressam uma 
avaliação pessoal de quem fala.  
Adjetivos após o verbo  (= advérbio) não 
modificam a sua forma. Também se pode 
expressar a opinião com ich finde ... Neste caso, 
porém, é preciso um complemento acusativo: Ich 
finde das interessant. 
 
P. 166 B 5 Complementos (sein/heißen + 
substantivo): o substantivo após sein/heißen 
vem sempre no nominativo (a declinação do 
sujeito). 
 
P. 167 B 6 Complementos (o acusativo): Paula 
kennt  não é uma frase completa 
gramaticalmente. Pergunta-se quem ou o que ela 
conhece. Falta o complemento acusativo 
obrigatório (= objeto direto). 
Muitos verbos no alemão precisam de objeto 
direto (complemento acusativo) 
  
As palavras no acusativo, isto é, na função de 
objeto direto - artigos, alguns substantivos e 
pronomes - mudam a sua forma (declinação). 
 
P. 167 B 7 Complementos (de tempo, lugar e 
modo): Estes complementos dependem do verbo 
e são obrigatórios em uma frase correta. Se não 
constassem da oração, ela estaria incompleta, 
por exemplo  „Wir müssen sein“ – aqui falta o 
complemento. Teria que ser, por exemplo: Wir 
müssen pünktlich sein. 
 
P. 167 B 8 Complemento- Dativo: O 
complemento dativo não aparece 
sistematicamente nas primeiras 26 lições. Ele 
está presente somente em algumas expressões 
idiomáticas que você deve entender e memorizar 
como um todo, por ex. Was ist denn mit dir los? 
Stell dir vor, ... . Wie geht es Ihnen?  
 
P. 168 B 9 Indicações:  Indicações (ou adjuntos) 
não dependem do verbo. Elas são livres e podem 
constar de qualquer frase, desde que se 
enquadrem no contexto.  
 
P. 168 C Posições na oração (Sintaxe) 
A posição dos termos da oração é relativamente 
livre em alemão. Contudo, há determinadas 
regras para a formação de orações.  
 
P. 168 C 1 Frase afirmativa 
 
P. 168 C 1 1 Sujeito – Verbo – Indicação: 
sujeito na posição ����, verbo conjugado na posição 
���� e adjunto na posiçã ���� está sempre correto. 
  
P. 168 C 1 2 Indicação na posição ����: muitas 
vezes encontra-se uma indicação na posição ����; o 
verbo conjugado vem então na posição ����, 

seguido pelo sujeito na posição ����. É a intenção 
de quem fala que determina se é uma indicação 
ou um complemento que deve vir no início da 
frase. 
  
P. 168 C 1 3 Complementos: colocar o 
complemento na posição ���� está sempre certo, 
após o sujeito, o verbo conjugado e a indicação.  
 
P. 169 C 1 4 Complementos na posição ����: é 
frequente encontrar-se um complemento 
acusativo (objeto direto) na posição ����, o verbo 
conjugado na posição ����, seguido pelo sujeito na 
posição ����. 
 
P. 169 C 1 5 Negação com nicht 

• nicht vem sempre após o verbo 
conjugado e depois do complemento 
acusativo; 

• depois de nicht vêm advérbios e outros 
complementos. 

 
P. 169 C 1 6 Parêntese verbal: Muitas vezes há 
informações importantes no final da oração. Nos 
nossos exemplos, essas informações pertencem 
ao verbo. Por isso, o final da frase deve sempre 
merecer sua atenção ao ouvir (ou ler), para que 
você entenda corretamente a frase. 
 
P. 170 C 2 Pergunta 
 
P. 170 C 2 1 Perguna com pronome W: Na 
pergunta com pronome interrogativo, o pronome 
vem na posição ����, o verbo conjugado na posição 
���� e o sujeito na posição ����. 
 
P. 170 C 2 2 Pergunta sem pronome (questão 
Ja/Nein): Na pergunta sem pronome 
interrogativo, o verbo conjugado vem na posição 
���� e o sujeito na posição ����. 
 
P. 170 C 3 Frase imperativa: Na frase 
imperativa, o verbo conjugado vem na posição ���� 
e o sujeito na posição ����. As frases na segunda 
pessoa do singular dispensam sujeito. 
 
P. 171 C 4 Resumo: posição do verbo na frase  
 
P. 171 C 4 1 Verbo na posição ���� 
 
P. 171 C 4 2 Verbo na posição ���� 
 
P. 171 D Palavras 
 
P. 171 D 1 Verbos: Os verbos em alemão 
modificam sua forma = são conjugados. Os 
verbos têm uma raiz e uma terminação. A 
terminação sempre está de acordo com o sujeito 
– ou seja, o substantivo, nome ou pronome 
pessoal.   
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No dicionário você encontra os verbos pelo 
infinitivo (com a terminação  -en: machen, lesen). 
 
P. 171 D 1 1 Infinitivo, raiz, terminação 
 
P. 171 D 1 2 Conjugação verbal presente –  
verbos regulares 
 
P. 172 D 1 3 Conjugação verbal presente –  
raiz do verbo em  -t/d ou -s/ß 
 

P. 172 D 1 4 Conjugação verbal  presente – 
verbos com mudança de vogal: Muitos verbos 
do alemão mudam de vogal na raiz ao serem 
conjugados. No presente a vogal muda somente 
na 2ª e 3ª pessoas do singular – mesmo tratando-
se de verbos com prefixos separáveis como: 
vorlesen – Ayhan liest Eulália ein Buch vor. 
 
P. 172 D 1 5 Imperativo dos verbos: 2ª pessoa 
do singular (du) 
• Em muitos verbos acrescenta-se um -e: 

entschuldige, arbeite, warte. 

• Verbos com mudança de vogal no presente 
também apresentam mudança de vogal no 
imperativo: sehen – Sieh mal! Exceção: Fahr 
doch weiter! 

 
P. 172 D 1 6 Conjugação verbal presente – 
sein, haben 
 
P. 173 D 1 7 Conjugação verbal presente –  
heißen, wissen 
 
P. 173 D 1 8 Verbos modais – função: Verbos 
modais dão uma nuance a uma afirmação. A 
frase afirmativa  Er kommt am Samstag por ex. 
assim pode ser modificada:  Er will am Samstag 
kommen. 
 
P. 173 D 1 9 Conjugação de verbos modais- 
presente: Nos verbos modais, a 1ª e 3ª pessoas 
do singular são iguais e sem terminação: ich kann 
– sie kann. No entanto: ich möchte – er möchte. 
 
P. 174 D 1 10 Verbos modais na frase: 
• Verbos modais necessitam de um segundo 

verbo. Este vem no infinitivo e está situado no 
final da frase.  

• Às vezes  falta o segundo verbo. Mas ele está 
subentendido: Möchtest du eine Pizza 
(haben)?  

 
P. 174 D 1 11 Verbos com prefixo separável: 
Os verbos podem ter prefixos no alemão. Eles 
especificam melhor o significado do verbo ou lhe 
dão um outro significado. Nos verbos com 
prefixos separáveis, o prefixo é sempre 
acentuado: anrufen. 
 

P. 174 D 1 12 Verbos com prefixos separáveis 
posição na frase –  (presente)  
• Nas frases com verbo modal, prefixo e verbo 

ficam juntos; 
• Nas frases afirmativas, imperativas e nas 

perguntas, o prefixo separa-se do verbo e vai 
para o final da frase; 

• Os verbos separáveis também têm mudança 
de vogal na 2ª e 3ª pessoa do singular: lesen 
– er liest, vorlesen – er liest vor. 

 
P. 175 D 1 13 Verbos com prefixos que não se 
separam: os prefixos be-, er-, ver- não se 
separam do verbo. A acentuação recai sobre o 
verbo: bekommen, erzählen. 
 
P. 175 D 1 14 Tempos dos verbos: passado  
Ao se falar de acontecimentos que já ocorreram, 
usam-se os tempos do verbo no passado. Na 
linguagem falada usa-se: 
• o pretérito dos verbos haben e sein, 
• o perfeito dos outros verbos. 
 
P. 175 D 1 15 Pretérito de sein 

 
P. 175 D 1 16 Perfeito: formação 
• Forma-se o perfeito em alemão com dois 

verbos: o primeiro, conjugado, é um dos 
verbos auxiliares haben ou sein. O segundo é 
o verbo da frase, no particípio II ( = particípio 
perfeito). 

• A maioria dos verbos forma o perfeito com 
haben. 

• Os verbos de movimento, como por ex. 
kommen, fahren formam o perfeito com sein. 
O próprio verbo sein  também. 

 
P. 176 D 1 17 Particípio II: formação 
 Verbos com prefixos que não são separáveis não 
formam o particípio com a sílaba inicial ge-, como 
a maioria dos verbos. Por exemplo: erzählen: Sie 
hat eine Geschichte erzählt. 
� Você encontra o particípio II dos verbos no 
vocabulário, P. 186. 
 
P. 176 D 1 18 Partizip II na frase: O particípio II 
vem sempre no final da frase. 
  
P. 176 D 1 19 Negação do verbo com nicht: Os 
verbos formam a negação com nicht; nicht vem 
sempre depois do verbo conjugado ou depois do 
objeto direto (complemento acusativo). 
  
P. 177 D 2 Artigos e substantivos: Em alemão 
há artigos antes dos substantivos. Eles informam 
sobre o gênero do substantivo: masculino, 
feminino ou neutro. Deve-se aprender cada 
substantivo com o seu artigo. Há artigos definidos 
e indefinidos, no singular e no plural. 
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P. 177 D 2 1 Artigo definido (nominativo): Os 
substantivos são declinados. O nominativo é uma 
declinação (ou caso). O sujeito sempre está no 
nominativo. A declinação depende do verbo. 
  
P. 177 D 2 2  Artigo definido (acusativo): O 
acusativo também é uma declinação ou caso. 
Certos verbos exigem um complemento no 
acusativo ou objeto direto. ( � B 6, P. 179). 
Somente o artigo masculino muda no acusativo: 
der � den. 
 
P. 177 D 2 3 Artigos indefinidos (nominativo) 
 
P. 178 D 2 4 Artigos indefinidos (nominativo e 
acusativo:  
• No acusativo muda somente o artigo 

masculino: ein � einen. 
• Diante de substantivos no plural não há 

artigos indefinidos (tanto no nominativo como 
no acusativo).  

 
P. 178 D 2 5 Artigos definidos e indefinidos 
• Artigo indefinido: algo não está determinado 

exatamente, não foi dito ou escrito; a 
informação é nova: Da ist noch ein Hörer. 

• Artigo definido: algo é determinado 
exatamente, já é conhecido, por ex. „Der 
Hörer heißt Perini“. 

 
P. 178 D 2 6 Sem artigos 
Não há artigos antes de: 
• Nomes próprios: Das ist Paula. Wer ist 

Philipp?  
• Profissões: Paula ist Redakteurin. 
• Alguns substantivos no plural (no singular se 

usaria o artigo indefinido). Ex: Das sind 
Zeitungen.  

• Expressões idiomáticas: Geld haben. 
 
P. 178 D 2 7 Plural dos substantivos:  
A maioria dos substantivos têm plural em alemão. 
As terminações podem variar, também depois de 
numerais: ein Foto – fünf Fotos. 
Alguns substantivos não têm uma forma própria 
para o plural. Distingue-se que estão no plural 
pelo artigo: der Flügel – die Flügel.  
���� Você encontra as formas do plural no 
vocabulário, P. 186. 
 
P. 179 D 2 8 A negação dos substantivos:  
Para negar os substantivos usa-se o artigo kein. 
Ele é declinado da mesma forma que o artigo 
indefinido ein.  
 
P. 179 D 2 9 Artigos e pronomes possessivos: 
1ª e 2ª pessoa do singular: O possessivo 
expressa que algo pertence a uma pessoa ou 
objeto. O artigo possessivo vem antes do 
substantivo. O pronome possessivo – que não foi 
apresentado ainda nos 26 capítulos – substitui um 

substantivo. Os artigos possessivos são 
declinados da mesma forma que o artigo 
indefinido ein. 
 
P. 179 D 2 10 Artigos – Resumo: 
 
P. 180 D 3 Pronomes: os pronomes ficam no 
lugar de substantivos ou nomes próprios. 
Destacamos:  
• Pronomes pessoais  
• Pronomes indefinidos: jemand, niemand, 

etwas, nichts 
 

P. 180 D 3 1 Pronomes pessoais -  nominativo: 
Quando o pronome pessoal está no nominativo 
exerce a função de sujeito da frase. E determina 
a forma do verbo: kommen: ich komme, er 
kommt. 
 
P. 180 D 3 2 Pronomes pessoais - 3ª pessoa: 
Os pronomes pessoais na terceira pessoa ( no 
singular er/sie/es e ihn) referem-se a algo dito ou 
mencionado anteriormente, que pode ser uma 
pessoa, um objeto ou uma idéia abstrata. Isso é 
necessário, para que se saiba a que se refere o 
pronome pessoal. Uma referência no texto, 
portanto.  
 
P. 180 D 3 3 Pronomes pessoais – acusativo  
3ª pessoa: Os pronomes pessoais também são 
declinados, isto é, sua forma se modifica. A 
declinação depende do verbo. Verbos como 
sehen, verstehen, suchen exigem um objeto 
direto (complemento acusativo); 
Somente o pronome pessoal masculino na 3ª 
pessoa do singular se modifica: er � ihn . Dos 
demais pronomes pessoais, você só conhece a 2ª 
pessoa do singular: Ich verstehe dich nicht. 
 
P. 180 D 3 4 Pronomes indefinidos: Os 
pronomes indefinidos são usados para pessoas 
não determinadas (positivo: jemand, negativo: 
niemand) ou para um objeto que não foi 
determinado (positivo: etwas, negativo: nichts). 
Jemand e niemand modificam sua forma, por ex: 
Ich sehe niemanden/jemanden. A terminação –
en, porém, nem sempre é empregada. Etwas e 
nichts não se modificam. 
 
P. 180 D 3 5 Artigos como pronomes: No 
linguajar comum, os artigos muitas vezes são 
usados no lugar de pronomes. Tratando-se de 
pessoas, porém, não é cortês usar artigos.  
O artigo empregado como pronome pode ocupar 
a posição ����  na frase, ressaltando a afirmação.  
 
P. 181 D 4 Preposições: Quase todas as 
preposições exigem um determinado caso: 
acusativo, dativo ou genitivo. Algumas 
preposições podem ser usadas com acusativo ou 
dativo, dependendo da frase ou pergunta. No 
entanto, isso ainda não foi tratado nas 26 lições. 
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P. 181 D 4 1 Casos de algumas preposições 
 
P. 182 D 4 2 Contração de preposição com 
artigo: certas preposições unem-se com um 
artigo (contração). Convém memorizar ambas 
juntas, a preposição e a contração.  
 
P. 182 D 5 Verbos com preposições fixas 
 
P. 182 D 6 Pronomes interrogativos 
• Com os pronomes interrogativos pode-se 

formular perguntas sobre pessoas, objetos, 
quando, como ou por que algo aconteceu.   

• Pronomes interrogativos substituem termos 
da oração como por exemplo o sujeito, o 
complemento acusativo, o adjunto adverbial 
de lugar, de direção. 

 
P. 183 D 7 Conjunções: conjunções unem partes 
da frase ou orações (principais):  
und é usado em uma enumeração; oder quando 
se trata de uma alternativa; aber quando há 
oposição. 
 
P. 183 D 8 Adjetivos/Advérbios: adjetivos antes 
de substantivos podem ter diferentes terminações 
em alemão (declinação). Adjetivos depois do 
verbo (advérbios) não modificam sua forma.  
 
P. 183 D 8 1 Adjetivos antes de substantivos:a 
terminação é sempre -e após o artigo definido no 
nominativo singular.  
 
P. 183 D 8 2 Adjetivos depois de etwas:  depois 
do pronome etwas os adjetivos se transformam 
em substantivos. Então eles são escritos com 
maiúscula, como todos os substantivos em 
alemão, e são declinados. Isso, porém, ainda não 
foi tratado nas 26 lições.  
 
P. 183 D 8 3 Advérbios 
 
P. 184 D 9 Partículas: partículas são pequenas 
palavras que dão uma conotação subjetiva à 
frase. Elas são bastante empregadas na 
linguagem falada. As partículas podem reforçar 
uma afirmação. Se isso acontece em sentido 
positivo ou negativo depende muito da 
entonação. As partículas não alteram sua forma. 
  
P. 184 D 9 1 Partículas de modo 
 
P. 184 D 9 2 Partículas de grau 
 
P. 184 D 9 3 Partículas de diálogo 
 
P. 184 E Formação de palavras 
No alemão há muitas possibilidades de formar 
palavras.  Reconhecer a sua estrutura, isto é, 
como elas são formadas, facilita a compreensão.  
 

P. 184 E 1 Substantivo + Substantivo (palavras 
compostas): entre alguns substantivos há uma 
letra para facilitar a pronúncia, um sinal de 
ligação: -s ou -n. O artigo de uma palavra 
composta é determinado pelo segundo 
substantivo.  
 
P. 185 E 2 Substantivo + Terminação –in 
(feminino): compor o feminino dessa forma é 
possível tratando-se de profissões e 
nacionalidades.  
 
P. 185 E 3 Os sufixos dos adjetivos 
 
P. 185 E 4  Famílias de palavras (palavras 
derivadas) 
 

 


