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A escola e a universidade; 
a escolha de uma profissão, 
carreiras. 

Uçio X 
0 tempo, o clima, a tempe
ratura, sua influência sobre 
as atividades, fenómenos da 
natureza e paisagens. 
Lição 3 "* 

Dinheiro e estabilidade eco
nómica; serviços bancários; 
administração do dinheiro. 

Ufte 4 
Superstições; simpatias, 
crendices populares. Lendas 
brasileiras. 

UçfeS 
Comércio e serviços: possi
bilidades e problemas. SAC 
(Serviço de atendimento ao 
cliente). Procom - Proteção 
ao consumidor. 

Lição* 
Trânsito urbano, comporta
mento no trânsito, meios de 
transporte, carro, seguro. 
IH* 7 - •'*! ~ 
Atividades de lazer, -
excursões, música popular 
brasileira, futebol, persona
lidades brasileiras nas artes 
e nos esportes, televisão, 
midia eletrónica. 
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Presente do Subjuntivo - Formas 
regulares. Formas irregulares. Usos 
do Presente do Subjuntivo (1): verbos 
de desejo,dúvida e sentimentos + que. 
Pronomes demonstrativos + advérbios 
de lugar. 

Usos do Presente do Subjuntivo (3) 
- Subjuntivo com certas conjunções: 
para que, embora, até que, antes que, 
contanto que, a não ser que, sem que, 
caso, mesmo que. Usos do Presente 
do Subjuntivo (4): alguém que, 
alguma coisa que. 

Imperfeito do Subjuntivo - Forma. 
Usos do Imperfeito do Subjuntivo. 
Orações condicionais (se + Imperfeito 
do Subjuntivo). 
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Futuro do Subjuntivo - Forma. Usos: 
1. com certas conjunções: quando, 
enquanto, logo que, assim que, depois 
que, se, como, à medida que. 2. com 
orações relativas; 3. Tempos compos
tos do Subjuntivo: Forma (tenha feito, 
tivesse feito, tiver feito). Uso. 

Infinitivo Pessoal - Forma. Usos. Ver
bo haver na forma impessoal (tempo e 
existência). 

Orações condicionais - com se + 
Imperfeito do Subjuntivo Composto. 
Pronome relativo: que, quem (o qual, 
a qual, os quais, as quais) onde; cujo, 
cuja... 
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O português dos brasileiros; 
o português em Portugal. 

Discurso indireto - reprodução 
imediata: declarações e perguntas, 
ordens. Reprodução posterior. Tabela 
de tempos verbais na transição do 
discurso direto para o indireto. 
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