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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 08  

Português Língua Não Materna 
Nível Intermédio 

 
ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Aprendizagens Essenciais  
• Leitura  

Reconhecer registos de língua (formal e não formal). 

• Escrita 
Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e 
descritivos. 

• Gramática 
Utilizar verbos regulares e irregulares no modo indicativo. Verbo querer no 
presente e pretérito imperfeito. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

No restaurante. 
Formas de cortesia: fazer pedidos 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

A. Lê a informação. 

                                                                                                    

Formas de tratamento ou de cortesia 

A forma de tratamento é a forma como nos dirigimos a alguém – tratando a pessoa por tu, de uma maneira 
informal ou de maneira mais formal (usando a 3ª pessoa do singular) com diferentes formas de tratamento – 
o senhor/ a senhora, o professor/a professora, você, etc. 

Tratamento informal – Tu  viste aquilo? 

Tratamento formal – Você viu aquilo? 

                                       A professora viu aquilo? 

                                       O senhor viu aquilo? 

Para fazer um pedido a alguém que não conhecemos ou com quem temos uma relação formal, não usamos 
tu. É mais correto usar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo do que no presente. 

"Nós queríamos uma garrafa de vinho, se faz favor.” 

“Queria uma mesa para três pessoas, por favor.” 
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B. Lê as formas do verbo QUERER no presente do Indicativo e no Pretérito Imperfeito. 

Presente  

Eu quero  

Tu queres 

Ele/ela/ você quer 

Nós queremos  

Eles/elas/vocês querem 

Pretérito Imperfeito 

Eu queria  

Tu querias 

Ele/ela /você queria 

Nós queríamos 

Eles/elas/vocês queriam 

C. Usa o verbo QUERER na forma verbal adequada a cada frase. 

João, ___________(eu) que me emprestes o teu lápis. 

Professora, ________________(nós) que visse o nosso trabalho. 

Senhor Joaquim, a Indira  _____________  a sua ajuda. 

Dona Maria, eu ______________  um bolo. 

D. Já há em alguns países restaurantes suspensos no ar. É como se fosse um restaurante no céu. 
Já te imaginaste a almoçar lá? Vais imaginar que estás a almoçar nesse restaurante.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=p_3lYEUDzo 

 

Tendo em conta as formas de cortesia a fazer 

pedidos, escreve um pequeno diálogo entre ti e o 

empregado de mesa. 
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