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Temas Comunicação Gramática Texto Exer-
cícios

Lição 1 Escola, universidade  
e carreiras 

1 77

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

Expressar desejos, dúvidas e 
sentimento; definir claramente 
a localização de objeto no 
espaço.

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.

Lição 2 O tempo e o clima 9 81

O tempo, o clima, a tempe-
ratura, sua influência sobre 
as atividades, fenômenos da 
natureza e paisagens.

Expressar agrado, desagrado, 
necessidade, possibilidade; 
conveniência, preferências;  
convidar; estimular uma ação.

Usos do Presente do Subjuntivo (2): 
Expressões impessoais + que.

Lição 3 Vida econômica e  
financeira

17 85

Dinheiro e estabilidade eco-
nômica; serviços bancários; 
administração do dinheiro.

Expressar finalidade, conces-
são, oposição, condição. Dar 
sugestões.

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.

Lição 4 Imaginário brasileiro 25 91

Superstições; simpatias, 
crendices populares. Lendas 
brasileiras.

Dar opinião;expressar indife-
rença, descrédito, indecisão, 
confiança. Formular hipóteses.

Imperfeito do Subjuntivo - Forma. 
Usos do Imperfeito do Subjuntivo. 
Orações condicionais (se + Imperfeito 
do Subjuntivo).
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Lição 5 Comércio e serviços 37 99

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

Dar opinião, expressar indi-
ferença/ descrédito, prometer, 
justificar-se, pedir  
alguma coisa, formular hipó-
teses.

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.

Lição 6 O trânsito 45 105

Trânsito urbano, comporta-
mento no trânsito, meios de 
transporte, carro, seguro.

Aconselhar, argumentar, expli-
car, narrar.

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

Lição 7 Lazer 53 109

Atividades de lazer, - 
excursões, música popular 
brasileira, futebol, persona-
lidades brasileiras nas artes 
e nos esportes, televisão, 
mídia eletrônica.

Expressar estados de espírito 
por meio de interjeições. Pedir, 
dar, recusar, tomar a palavra. 
Interromper. Expressar condi-
ções possíveis e impossíveis. 
Familiarizar o aluno com o 
nível de linguagem popular.

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

Lição 8 O português mundo 
afora

61 113

O português dos brasileiros; 
o português em Portugal.

Transmitir e repetir declara-
ções, ordens ou perguntas pro-
feridas por outros; estimular a 
continuação de uma conversa.

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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