
Português 6

No trabalho

horário
pausa

Qual é o teu horário?
O meu horário é das 8h às 16h.

Qual é o teu horário? 

Qual é o vosso horário? 

Qual é o horário do Sr. Manuel? 

Qual é o seu horário? 

Onde é que procuras o horário do 
comboio? 

O meu horário é das 9h às 17h.

O nosso horário é das 15h às 23h.

O horário do Sr. Manuel é das 12h às 20h.

O meu horário é das 7h às 15h.

Procuro o horário de comboio na Internet.

Quando é a tua pausa? 
A minha pausa é às 12h.

Quando é a tua pausa? 

Quando é a tua pausa? 

Quando é a tua pausa? 

Quando é a tua pausa? 

Quando é a vossa pausa? 

A tua pausa é agora? 

A minha pausa é agora.

A minha pausa é de manhã.

A minha pausa é à tarde.

A minha pausa é às 14h.

A nossa pausa é às 20h.

Não, a minha pausa não é agora.

chefe/a*
trabalhador/colaborador

*É mais correto utilizar “chefe” para ambos os géneros.

Como se chama o teu chefe? 

Como se chama a tua chefe? 

Quem é o teu chefe? 

Quem é a tua chefe? 

Onde está o teu chefe? 

Onde está a tua chefe? 

O meu chefe chama-se Fernando.

A minha chefe chama-se Catarina.

O meu chefe é o Sr. Fernando.

A minha chefe é a Sra. Catarina.

O meu chefe está na empresa.

A minha chefe está em casa.
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colegas
trabalhador/colaborador

departamento
(de) marketing

Tu és chefe? 

Ele é trabalhador? 

Como se chamam os seus 
colaboradores? 

Quantos trabalhadores tem a empresa? 

Tu gostas dos teus colegas? 

Qual é o teu departamento? 
 

Qual é o departamento dela? 

Não, eu não sou chefe. Eu sou trabalhador.

Sim, ele é trabalhador.

Os meus colaboradores chamam-se Margarida 
e António.

A empresa tem 50 trabalhadores.

Sim, eu gosto dos meus colegas.

O meu departamento é o departamento  
de marketing.

O departamento dela é o departamento  
de marketing.

Departamentos de uma empresa

financeiro
jurídico

administrativo
 (de) recursos humanos

Tu gostas de trabalhar na tua empresa? 

Tu gostas do teu trabalho no teu 
departamento? 

Ele gosta do trabalho dele no 
departamento dele? 

Tu gostas do teu departamento? 

Qual é o teu departamento? 
 

Qual é o departamento dele? 
 

Qual é o seu departamento? 
 

Qual é o departamento dela? 
 

Na tua empresa há um departamento 
administrativo? 

Quais são os departamentos na tua 
empresa? 

Sim, eu gosto de trabalhar na minha empresa.

Sim, eu gosto do meu trabalho no meu 
departamento.

Sim, ele gosta do trabalho dele no 
departamento dele.

Sim, eu gosto do meu departamento.

O meu departamento é o departamento 
financeiro.

O departamento dele é o departamento 
financeiro.

O meu departamento é o departamento 
jurídico. 

O departamento dela é o departamento 
jurídico.

Sim, na minha empresa há um departamento 
administrativo.

Os departamentos na minha empresa são 
o financeiro, o jurídico, o marketing e o 
administrativo.
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  Presente do verbo trabalhar
(eu) trabalho
(tu) trabalhas

(ele/ela/você) trabalha
(nós) trabalhamos

(eles/elas/vocês) trabalham

Tu trabalhas muito? 

Eles trabalham muito? 

Ele trabalha pouco? 

Tu trabalhas de segunda-feira  
a sexta-feira? 

Trabalhas aos sábados? 
 

Ela trabalha aos domingos? 
 

Onde trabalham vocês? 

Onde trabalha o António? 

Nós trabalhamos de tarde? 

Em que departamento trabalhas? 

Não, eu não trabalho muito.

Sim, eles trabalham muito.

Sim, ele trabalha pouco.

Sim, eu trabalho de segunda-feira  
a sexta-feira.

Não, eu não trabalho aos sábados.  
Eu trabalho de segunda-feira a sexta-feira.

Não, ela não trabalha aos domingos.  
Ela trabalha de segunda-feira a sexta-feira.

Nós trabalhamos na empresa XL.

O António trabalha na empresa Lisboa Verde.

Sim, nós trabalhamos de tarde.

Eu trabalho no departamento jurídico.

stresse*
salário

férias

*Ou “estresse” no Brasil.

Ela trabalha com pouco stresse? 
 

Tu trabalhas com muito stresse? 

Quanto é o teu salário? 

Quanto é o salário da Dra. Margarida? 

Quando são as tuas férias? 

Quando são as nossas férias? 

Tens o salário quando estás de férias? 

Não, ela não trabalha com pouco stresse. Ela 
trabalha com muito stresse.

Sim, eu trabalho com muito stresse.

O meu salário é de 800 euros.

O salário da Dra. Margarida são 1750 euros.

As minhas férias são em agosto.

As nossas férias são em julho.

Sim, tenho o salário quando estou de férias.
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contrato
conta bancária

seguro
seguro de acidentes de trabalho

seguro de saúde

Tu tens contrato? 

Quando termina o teu contrato? 

Quando termina o contrato dela? 

Ele tem conta bancária? 

Quanto é o custo por um mês de usar  
a tua conta bancária? 

Nós temos seguro? 

Ela tem seguro de acidentes  
de trabalho? 

O Sr. José tem seguro de saúde? 

Quando termina o seu seguro? 

Sim, eu tenho contrato.

O meu contrato termina hoje.

O contrato dela termina no dia 5 de junho.

Sim, ele tem conta bancária.

O custo por um mês de usar a minha conta 
bancária é dois euros.

Sim, nós temos seguro.

Sim, ela tem seguro de acidentes de trabalho. 

Sim, o Sr. José tem seguro de saúde.

O meu seguro termina amanhã.

receção
portaria

pausa = hora de almoço
entre 

Onde é normalmente a portaria ou 
receção da empresa? 

Onde é a receção da escola? 

Qual é o horário da receção? 

Quando é a pausa da receção? 

Qual é a vossa hora de almoço? 

Quem é o chefe da receção? 

Normalmente a portaria ou receção da 
emepresa é em frente da porta de entrada.

A receção da escola é ali.

O horário da receção é das 9h às 18h.

A pausa da receção é entre as 12h e as 14h.

A nossa hora de almoço é das 12h às 13h.

O chefe da receção é o Sr. Vaz.
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Alimentação

pastel/pastéis de nata*
gelado**

sanduíche***

* Famoso doce português originário de Belém (Lisboa) com o nome de “Pastel de Belém”.
**No Brasil chama-se “sorvete”.

***Também chamado “sanduba” no Brasil e “sandes” em Portugal.

Vocês gostam de pastéis de nata? 

Tu queres um pastel de nata agora? 

Tu queres uma sanduíche? 
 

Ela quer uma sanduíche? 
 

Tu preferes sanduíches de queijo ou de 
fiambre? 

Gosta de gelados de nata ou de 
chocolate? 

Sim, nós gostamos de pastéis de nata.

Sim, eu quero um pastel de nata agora.

Não, eu não quero uma sanduíche. Eu quero 
um gelado de nata.

Não, ela não quer uma sanduíche. Ela quer 
um gelado de nata.

Eu prefiro sanduíches de fiambre. 

Eu gosto de gelados de chocolate.

alface
tomate

cenoura
ingredientes

Que ingredientes vai querer? Eu vou querer…
O que deseja na sua sanduíche? Eu desejo…

Está num restaurante. O que vai comer? 
 

Está num restaurante. O que deseja? 
 

Que ingredientes vai querer? 

O que deseja na sua sanduíche? 

Prefere alface ou tomate? 

Prefere uma sanduíche pequena ou grande? 

Eu vou comer uma sanduíche com fiambre, 
queijo e tomate.

Eu quero uma sanduíche com queijo, alface e 
cenoura, por favor.

Eu vou querer fiambre e tomate.

Eu quero manteiga, queijo e fiambre.

Eu prefiro alface.

Eu prefiro uma sanduíche grande.
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As conversas entre vendedores e clientes são sempre na terceira pessoa  
(o senhor ou a senhora).

pizza* 
ovo

cebola

*Em Portugal também se usa “piza”.

A pizza pode ser o segundo prato ou o 
prato principal? 

Quais são os ingredientes da tua pizza 
preferida? 

Os italianos comem pizza com ovo? 
 
 

As frutas são os ingredientes da 
sobremesa? 

A pizza pode ser o segundo prato e o prato 
principal.

Os ingredientes da minha pizza preferida são 
queijo, fiambre e cebola.

Não, os italianos não comem pizza com ovo. 
Os italianos comem pizza com fiambre, queijo 
e cebola.

Sim, as frutas são os ingredientes da 
sobremesa.

O senhor quer uma pizza? Sim, eu quero uma pizza.

Que ingredientes vai querer? Eu vou querer ovo, cebola, fiambre e queijo.

Quer uma pizza pequena, média ou grande? Eu quero uma pizza média.

O senhor prefere muito ou pouco queijo? Eu prefiro muito queijo.

O senhor quer a bebida agora ou mais tarde? Eu quero a bebida agora.

cachorro-quente
mostarda

ketchup
Tu queres um cachorro quente? 

Tu queres um cachorro quente com 
mostarda ou ketchup? 

Ele quer um cachorro quente com 
mostarda ou ketchup? 

Preferes pizza ou cachorro-quente? 

Quanto custa um cachorro-quente? 

Sim, eu quero um cachorro quente.

Eu quero um cachorro quente com mostarda.

 
Ele quer um cachorro quente com mostarda.

 
Eu prefiro pizza.

Um cachorro-quente custa 3 euros.
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salada
molhos

maionese
pepino

Tu gostas de saladas? 

Tu preferes saladas ou sanduíches? 

Quanto custa uma salada? 

O que vais querer normalmente no dia 
de trabalho num restaurante? 

Que ingredientes vai querer? 
 

Que molhos vai querer? 

Sim, eu gosto de saladas.

Eu prefiro saladas.

Uma salada custa 4,5 euros.

Normalmente eu vou querer uma salada no 
dia de trabalho num restaurante.

Eu vou querer alface, tomate, cebola,  
pepino e molhos.

Eu vou querer maionese.

azeite
vinagre

sal
Que molhos há? 

 

Gostas de sal nos teus pratos? 

Quer muito ou pouco sal? 

O sal é saudável? 

Há azeite, vinagre, mostarda,  
ketchup e maionese.

Sim, eu gosto de sal nos meus pratos.

Quero pouco sal.

Não, o sal não é saudável.

azeitona/s*
tremoço/s

amendoim/amendoins**

*Também chamada de “oliva”.
** Igualmente conhecido no sul de Portugal como “alcagoita” e no Brasil  

como “amendoí”, entre outros.

Gostas de azeitonas? 

Em que bebida há azeitonas? 

De que cor podem ser as azeitonas? 

Gostas mais de azeitonas pretas ou 
verdes? 

Eles gostam de tremoços com sal? 

Qual é o plural de amendoim? 

Quanto custa um quilo de azeitonas? 

Tu gostas de comer amendoins no 
cinema? 

Sim, eu gosto de azeitonas.

Na margarita há azeitonas.

As azeitonas podem ser pretas ou verdes.

Eu gosto mais de azeitonas pretas. 

Sim, eles gostam de tremoços com sal.

O plural e amendoim é amendoins.

Um quilo de azeitonas custa 5 euros.

Sim, eu gosto de comer amendoins no cinema.
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avelã/s
amêndoa/s

frutos secos
Tu preferes amêndoas ou avelãs? 

Ela prefere amêndoas ou avelãs? 

Tu gostas de chocolate com avelãs? 

Tu gostas de gelado com chocolate  
e frutos secos? 

Ela gosta de gelado com chocolate  
e frutos secos? 

A amêndoa é um fruto seco? 

As avelãs e as amêndoas  
são frutos secos? 

As amêndoas e as avelãs são muito 
saudáveis? 

Eu prefiro amêndoas.

Ela prefere amêndoas.

Sim, eu gosto de chocolate com avelãs.

Sim, eu gosto de gelado com chocolate  
e frutos secos.

Sim, ela gosta de gelado com chocolate  
e frutos secos.

Sim, a amêndoa é fruto seco.

Sim, as avelãs e as amêndoas são frutos secos.

 
Sim, as amêndoas e as avelãs são muito 
saudáveis.

noz/es
castanha/s

Gostas de castanhas? 

Preferes nozes ou castanhas? 

O mercado vende frutos secos? 

Sim, eu gosto de castanhas.

Eu prefiro nozes.

Sim, o mercado vende frutos secos.
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