
 
 
Futuro  simples do Indicativo 
Viitorul  
 
Conjugarea verbelor regulate se face cu ajutorul următoarelor terminţii. 
 

 
           I  
     Falar   

            II   
Comer   

III   
Partir  

Eu falarei comerei partirei 

Tu falarás comerás partirás 

Você , ele, ela falará comerá partirá 

Nós falaremos comeremos partiremos 

Vocês, eles, elas falarão comerão partirão 

 
   
 
  Conjugarea verbelor  neregulate  
 
 

 Ter Ser Ir       Pôr    

Eu terei  serei irei porei 

Tu terás serás irás porás 

Você, ele, elas terá  será irá porá 

Nós teremos seremos iremos poremos 

Vocês, eles, elas terão serão  irão porão 

 
La  Viitor   verbele -  dizer, fazer, trazer , se conjugă adaugînd  treminaţiile respecrive : 
 

 Dizer Fazer Trazer 

Eu direi farei trarei 

Tu dirás farás trarás  

Você,ele,ela dirá fará trará  

Nós diremos faremos traremos 

Vocês,eles,elas dirão  farão trarão 

 
 

Exemplo : 
 

1. Hoje trarei  mais cedo.    . 
 - Astăzi voi aduce  mai devreme. 
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Pronomes pessoais , complemento directo 
Pronumele personale , complimentul  direct  
 

Eu me 

Tu te  

Ele,ela o , a 

Nós nos 

Vocês vos 

Eles,elas os, as 

 
Dacă formele verbale   se termină în  –r, -s, -z  atuncea  la persoana  3ª singular şi persoana 3ª plural  
acrescentăm  - lo, -la, -los, -las  ,  şi dacă se termină cu  –ão, -õe, -m, acrescentăm  -no, -na, -nos, -
nas  
 
Exemple : 
       1. Eu telefono ao Eduardo e ele telefona-me. 
       2. Levo-te ao teatro. 
       3. Viste-nos hoje na escola? 
       4. Se quiserem, compro-vos os bilhetes. 
       5. Onde está o gelado? Desculpa, comi-o todo. 
       6. Tenho-os guardados na gaveta da cómoda. 
       7. Vou vê-la ao aeroporto. 
       8. Ponham-na em cima da cadeira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronomes relativos 
 
Pronumele  relative arată o  adresare  ( que, quem), lucruri (que, qual, cujo) , locuri  (onde). Sunt 
aplicate si pronumele relative variabile. ( cujo / a / os / as,  o  /a qual  /os / as quais. Pronumele  qual 
şi quem pot fi  precedente prepoziţiilor  ( de, para, por, com, sem....). De  obicei   pronumele relative 
fac legaturi intre fraze. 
 
Exemple:  
 
1. O Vassili é meu amigo. Ele é médico em S. José  
2. O Vassili, que é médico em S. José, é meu amigo. 
 
În acest caz , ele  a fost substituit cu  que . 
 
3. O João, cujo  filho é meu aluno, vive no nosso prédio . 
4. O Cabo da Roca, onde estive ontem, é lindo ! 
5. A senhora Ivanov, de quem te falei , é muito amável . 
6. O CD , que me deram, é dos Sigur Ros. 
7. O emprego para o qual me candidatei, está anunciado no jornal. 
 



 
Pronomes pessoais , complemento indirecto 
Ponumele personale,complimentul indirect 
 

Eu me 

Tu te  

Ele , ela lhe 

Nós nos 

Vocês vos 

Eles/ Elas lhes 

 
Putem aplica  ambele complimente ( directe şi indirecte ) împreună , primindu-se o contractare : 
 
Me + o / a /os / as = mo, ma, mos,  mas 
Te + o / a/ as /os = to, ta, tas, tos  
Lhe + o, a, as, os = lho, lha, lhos, lhas  
 
La plural aceste contractări nu se aplică. 
( nos, vos, lhes ) 
 
Exemple : 
 
       1.  Ele escreveu-me um poema . 
       2. Apetece-te sair hoje á noite? 
       3. Sugiro-lhe que vá ao ACIME 
       4. Deram-nos esta roupa 
       5. Mostro-vos as fotos amanhã. 
       6. Falei-lhes da viagem á Patagónia. 
       7. Enviei-tos. 
 

 

 
Revisões  
Revizuire  
  
Presente do indicativo 
 
 Verbos: ir, abrir, enviar, gostar, precisar, confirmar, estar, achar, falar, ter, trabalhar, poder, fazer, dar, 
utilizar, aumentar, esperar, começar, ser, comprar, receber, conhecer, escrever,achar,ter. 
 
Pretérito Perfeito Simples do Indicativo  
Verbos: ir, ser, estar, ter, viver, chegar, poder, falar , ver, trazer. 
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