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Faça parte do Klubi – o Clube de Benefícios
da Kultivi
Kultiver, você pode acessar muitos outros materiais como este no Klubi,
nosso Clube de Benefícios. Tudo gratuito, como sempre. Uma página
pensada com muito carinho para que você aproveite ao máximo os
recursos que a Kultivi oferece para você.

Benefícios
- materiais exclusivos
- e-books de diversos temas
- acesso gratuito

Para mais informações, toque aqui!

acompanhe a kultivi
Não deixe de nos seguir nas redes
sociais. Postamos diversos conteúdos
exclusivos, além de avisar sobre
novos cursos e ferramentas de
estudos.
Compartilhe o projeto com pessoas
que tenham interesse em ensino
gratuito e de qualidade. Isso colabora
para existência do projeto :)

seguir no youtube

seguir no facebook

seguir no instagram

seguir no twitter

acompanhar no telegram
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Espanhol básico em 4 semanas
Os ebooks interativos da Kultivi são uma boa
ferramenta para aprofundar seus estudos com
comodidade e garantia de conteúdo gratuito
de qualidade.
Nos preocupamos em separar os melhores
materiais para complementar o assunto
tratado no ebook e, por isso, você terá
indicação de artigos, vídeos, cursos e livros.
Bastará clicar na área indicada para ter acesso.
Aproveite para estudar gratuitamente com os
cursos online da Kultivi.
Basta acessar www.kultivi.com e se cadastrar.

tempo de estudo
4 semanas

praticando
5 questões

facilitando
indicações

conteúdo interativo
além de botões comuns,
um ícone avisará quando
o conteúdo for interativo

#boraestudar :)

a kultivi

direitos de uso

A Kultivi é um projeto que produz conteúdo

Material para distribuição gratuita.

educacional gratuito com rigoroso controle de

É expressamente proibida sua comercialização.

qualidade nas mais variadas áreas.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser

Todas as aulas, dicas, reportagens, entrevistas,

reproduzida integral ou parcialmente por qualquer

materiais de apoio, etc, postados na Kultivi são

meio ou forma sem a prévia

100% gratuitos e não há qualquer surpresa para o

autorização da Kultivi. A violação dos direitos

usuário durante o período de uso.

autorais é crime, de acordo com o previsto no
Código Penal e na Lei 9.610/98.
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Espanhol básico
em 4 semanas

Você pode se cadastrar gratuitamente no curso
completo de espanhol.
Inscreva-se agora
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Espanhol
Quer aprender Espanhol, mas as aulas presenciais não se
encaixam na sua agenda atarefada? Você usa com frequência a
tecnologia para buscar informação e para otimizar seu tempo?
Então, um curso de Espanhol online é uma opção que se adapta
muito bem ao seu perfil.
Além de poder estudar no melhor horário para você, o curso online
ainda te proporciona a possibilidade de aproveitar o tempo que
gasta no trânsito, na sala de espera de um consultório, enquanto corre
na esteira ou no intervalo entre uma atividade ou outra.
A proposta deste ebook é oferecer um cronograma de estudos,
organizado de forma que você assista, no mínimo, duas videoaulas por
semana. Coloque um lembrete na agenda do celular e tente
dedicar um tempo para seu aperfeiçoamento profissional. Você decide
se prefere ver o conteúdo da semana em uma única vez ou dividi-lo.
Não importa o horário ou dia desde que você realmente estude.
Para facilitar a sua vida, este plano está organizado de um jeito bem
simples. É só clicar e começar a estudar. Não tem desculpa para não
aprender uma nova língua, afinal, além de online é gratuito.
As videoaulas mesclam gramática, vocabulário e prática de
conversação. Isso mesmo, tudo o que você precisa saber para sair
do portunhol e, de fato, aprender a língua. A partir da qualidade e da
didática da professora, você estudará de forma dinâmica, não
apenas gramática e sem decoreba de vocabulário, mas sim,
aprendendo a usar a língua de forma contextualizada.
Não esqueça que você pode baixar o material de apoio e anotar nele o
que for necessário.
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Introducción
Antes de conhecer um pouco mais a fundo a Língua Espanhola, é
importante partir de alguns tópicos básicos e fundamentais para a
imersão na língua.
Aqui você aprenderá a estrutura e o vocabulário básico necessário
para situações de interação cotidianas, como por exemplo, como dizer
seu nome ou como perguntar o nome da pessoa que está conhecendo
Além disso, amplie seu vocabulário em Espanhol aprendendo as
profissões.

AULAS
Holla - ¿Cómo se llama?

Holla I – ¿Tú que háces?

20 veinte

101

ciento uno

30 treinta

200

doscientos/as

31 treinta y uno

300

trescientos/as

40 cuarenta

400

cuatrocientos/as

50 cincuenta

500

quinientos/as

60 sesenta

600

seiscientos/as

70 setenta

700

setecientos/as

80 ochenta

800

ochocientos/as

90 noventa

900

novecientos

100 cien

1000

mil
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AULA
Números y el alfabeto

*

Os números 21, 22, 23 e sequência até 29, em espanhol
devem ser escritos da seguinte forma: veintiuno, veintidos,
veinticuatro, veintiocho. Portanto, não se usa y e deve se
escrever tudo junto.

**
***

Dos números 30 a 90, usa-se y, por exemplo: cuarenta y cuatro.

A partir do 100, usa-se ciento uno, seiscientos setenta,
ochocientos trece. Atenção para a estrutura dos números
que misturam centenas e dezenas, por exemplo 135 ciento treinta y cinco. Apenas uma vez y.
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Muito bem, aprofunde seus conhecimentos aprendendo sobre los días
de la semana y meses del año.

días

meses

LUNES

ENERO

MARTES

FEBRERO

MIÉRCOLES

MARZO

JUEVES

ABRIL

VIERNES

MAYO

SÁBADO

JUNIO

DOMINGO

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Amplie o aprendizado conhecendo um pouco sobre as horas.
11:00 Son las once en punto
11:05 Son las once y cinco
11:15 Son las once y cuarto
11:30 Son las once y media
11:35 Son las once menos veinticinco
11:45 Son las doce menos cuarto
11:55 Son las doce menos cinco
13:00 Es la una
14:00 Son las dos
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semana

1

Muito bom! Agora que já tem algumas informações básicas para
interação em Espanhol, você poderá avançar no idioma e conhecer
algumas palavras de uso no cotidiano, por exemplo, cômodos da casa,
palavras referentes à locação de imóveis e localização das coisas. E
ainda, a conjugação do verbo estar e artigos definidos.

>

Cuarto de baño, cocina, comedor, gabinete, dormitorio e salón.

AULA
Alquilar um piso
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Os artigos são palavras variáveis usadas antes de substantivos indicando o gênero e número. A Língua Espanhola apresenta duas formas de
artigo, os definidos e os indefinidos.
Conheça os artigos definidos ou determinados: el, los, la, las.
Os artigos determinados devem ser usados para informar as horas,
dias da semana e datas.

>

Son las siete.

/

el domingo voy a la fiesta.

AULA
Artículos determinados
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semana

2

Nesta semana, aprenda vocabulário sobre os cômodos da casa,
móveis, eletrodomésticos e demais.

AULA
Partes de la casa y habitaciones

Para complementar, saiba como se dá a conjugação dos verbos ter e
poder, bem como, algumas preposições relacionadas a lugar.
Yo

Tengo

Pongo

Tú

Tienes

Pones

El / Ella / Usted

Tiene

Pone

Nosotros / as

Tenemos

Ponemos

Vosotros / as

Tenéis

Ponéis

Ellos / Ellas / Ustedes

Tienen

Ponen
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preposição:

Al lado de, debajo de, delante de, detrás de e encima de.

AULA
Preposiciones

*

Lembre-se que em cada aula há exercícios para reforçar o
conteúdo apresentado, portanto, não deixe de praticar.
Responda-os e tente pronunciar as palavras e frases como a
professora sugere.

DICAS

Falsos Cognatos
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semana

3

Ao descrever alguém fazemos usos de substantivos e adjetivos que
indicam as características físicas e de personalidade deste alguém.
Vocabulário muito útil para interação no cotidiano, assim sendo,
acompanhe nas videoaulas a seguir este conteúdo.

>
piel:

¿Cómo es tu madre? Describir la piel, los ojos, el pelo, la altura y
el aspecto físico en general.
clara, negra, morena

ojos:
pelos:

castaños/marrones, negros, verdes, azules, grises
largo, mediano, corto, liso, calvo, ondulado.

el color del pelo:
aspecto:

negro, castaño/marrón, rubio, pelirrojo

alto, mediano, bajo, delgado, fuerte, gordo, débil

AULA
Caracteristicas físicas
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Mais vocabulário para as características de personalidade,
comportamento.

AULA
Adjetivos

Nesta semana, assista a esta aula extra sobre la familia.

AULA
La familia

Não esqueça:
Abuelo (a)

Marido / mujer

Cuñado

Nieto (a)

Hijastro (a)

Novio (a)

Hijo (a)

Padre / madre

Hermano (a)

Sobrino (a)
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semana

4

Em uma viagem, algumas vezes fazemos compras. Seja roupa,
lembrancinhas ou alimentos, não saber o idioma pode ser uma
dificuldade, por isso, aprenda cómo hacer compras en una tienda.
Aprenda também sobre colores, preferencias e gustos.

AULA
colores, preferencias e gustos

Não esqueça:
Amarillo

Rosa

Rojo

Beige

Blanco

Marrón

Gris

Violeta / Morado

Negro

Naranja

Azul / Azul Claro / Azul Celeste / Azul marino
Verde claro / Verde Oscuro
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Além de conhecermos as cores e sermos capazes de dizer nossas
preferências em relação à roupa, é importante saber conhecermos as
peças de roupa.

AULA
¿Cuánto vale esta camisa?

Vá além, complemente seu aprendizado sobre
Los colores - Contenidos gramaticales.

AULA
Los colores

ESPANHOL EM 4 SEMANAS

Continue seus estudos
Agora que você já criou uma rotina de estudos, continue o processo.
Não deixe de acompanhar as demais aulas do curso completo de
Espanhol na Kultivi. Avance para o nível intermediário.
Lembre-se de inscrever-se no curso para contabilizar a quantidade de
horas cursadas e ter acesso ao certificado gratuito quando concluir.
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conteúdo
extra
Nesta seção você poderá aprender um pouco mais sobre aspectos
históricos e culturais dos países que tem como idioma oficial o Espanhol.

AULA EXTRA

Presentaciones

AULA EXTRA

Alquilar un Piso
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praticando
questão 1

(SEDUC-CE / 2016)

La única alternativa en que está utilizado correctamente los artículos:

Lo bonito es una vida sustentable.

Él hombre adopta una vida ecológica.

No me di cuenta del rápido que se pasó esa construcción.
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questão 2

(CRO – PR / 2016)

La higiene oral de los habitantes de San Francisco está relacionada con el nivel de
estudios de las personas, lo que indica que se deben implementar estrategias educativas
que apunten a la promoción de la salud.
Fuente: Artículo de investigación. Rev Nac Odontol. 2016;12(22):23-30.

Indique el referente del pronombre relativo “lo que”.

El nivel de estudios de las personas.

Las opciones a, b, c y d son incorrectas.

La higiene oral de los habitantes de San Francisco está relacionada con el nivel
de estudios de las personas.
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questão 3

(SEDUC-CE / 2016)

Señale la alternativa que completa adecuadamente las frases:
Ésta es mi casa. Esta casa es ____.
Ése es su inmueble. Ese inmueble es ____.
Aquélla es tu construcción. Aquella construcción es ____.

I-mi; II-su; III- tuya

I-mía; II– suyo; III– tuya

I-mi; II– su; III– tu
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questão 4

(Enem/Inep 2017)

CIUDAD DE MÉXICO - José Rodriguez camina junto a su nieto frente al altar gigante con
ofrendas del Día de los Muertos en el Zócalo de la capital mexicana, una tradición
prehispánica que ocurre el 1 y 2 de noviembre de cada año. “Vengo con mi nieto porque
quiero que vea que en México la muerte no sólo es lo que ve en los noticieros” , comenta.
México consagra los dos primeros días de noviembre a homenajear a sus muertos. Las
familias disponen coloridas mesas con las bebidas, platillos, frutas o cigarrillos favoritos de
sus difuntos. Algunas incluso lo hacen directamente en los cementerios, a cuyas puertas se
agolpan músicos para llevar serenatas a los muertos. Toneladas de cempazuchitl, una flor
amarilla, son usadas para tapizar los panteones.
Es una fiesta para celebrar a quienes se han ido. Aunque cada vez es más palpeble la
influencia de Halloween, México se resiste a las tendencias que llegan del vecino Estados
Unidos y conserva una de las fiestas más coloristas de su calendario, el Día de los Muertos.
Un estudio de la Procuraduría de Defensa del Consumidor (Profeco) elaborado en octubre
de 2009 reveló que el 81 por ciento de los casi 300 encuestados en 29 de los 32 estados
mexicanos celebran el Día de los Muertos, frente al cuatro por ciento que se decantó por
Halloween.
SANTACRUZ, L. A. Disponível em: http://noticias.univision.com. Acesso em: 16 jan. 2011 (adaptado).

O Día de los Muertos é uma tradicional manifestação cultural do México. De acordo com
a notícia, essa festa perdura devido:

Ao engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização.

À homenagem prestada às pessoas que morreram pela glória do país.

Aos estudos que reafirmam a importância desse dia para a cultura mexicana.
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indicações
Nessa seção do ebook você terá acesso aos melhores livros e ebooks indicados por nossos
professores e profissionais.
Ao adquirir materiais através dos links indicados pela Kultivi, uma parte pequena do
valor investido é revertido para o projeto (através de programas de afiliados) e, dessa forma,
você nos ajudará a realizar a manutenção dos servidores, da estrutura física e dos
profissionais que participam do projeto :)

Para acessar a página dos materiais indicados, basta clicar imagem do livro.

O que devemos
aprender com os
poliglotas?

5 dicas para avançar no
Espanhol

WWW.KULTIVI.COM

cursos e
certificações
gratuitas
A Kultivi disponibiliza diversos conteúdos de ensino para diferentes áreas. Além disso, todos os
cursos da Kultivi contam com certificação gratuita. O estudante pode realizar download e/ou
impressão do documento ao final do curso. Simples assim :)

curso para concursos

curso para oab

curso para enem

curso para idiomas

Para saber tudo sobre a certificação gratuita da Kultivi, clique no botão abaixo

certificação gratuita

ensino gratuito de qualidade
www.kultivi.com

