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Inleiding
Bestudeer de lessen 1 t/m 5 goed! Veel succes!
Opdracht 1 Lijntrekken
xxxxxxxxxx

1

het gebouw

a bolsa

1

2

de taal

a língua

2

3

de bril

a vela

3

4

de handtas

o prédio

4

5

de stad

a semana

5

6

de fiets

o óculo

6

7

de kaars

o mapa

7

8

de week

a cidade

8

9

de taal

o rapaz

9

10

de brief

a festa

10

11

de jongen

a carta

11

12

de man

o homem

12

13

het feest

14

de kaart

xxxxxxxxxxx

Opdracht 2 Vul in:
1. O menino é ……………. = de jongen is rijk.
2. ……………. é branco = de auto is wit.
3. ……………. é a festa? = wanneer is het feest?
4. ……………. ele está em casa? = waarom is hij thuis?
5. Elas ……………. uma bolsa = zij kopen een handtas.
6. Nós ……………. a casa = wij verkopen het huis.
7. Ele ……………. bem. = hij eet goed.
8. Nos ……………. de Amsterdã = wij komen uit Amsterdam.
9. Você ……………. português? = spreek je Portugees?
10. Eles são ……………. = zij zijn vriendelijk.
11. Nós ……………. um novo professor = wij hebben een nieuwe leraar.
12. O hotel……………. uma piscina? = heeft het hotel een zwembad?
13. ……………. amiga é linda = mijn vriendin is knap.
14. ……………. amigo é alto = mijn vriend is lang.
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Opdracht 3 Vul in:
1. m…r…r = wonen
2. pr…c…s…r = nodig zijn
3. …c…rd…r = ontwaken, wakker worden
4. d…rm…r = slapen
5. c…rr…r = rennen
6. p…rt…r = vertrekken
7. …lm…ç…r = het middagmaal nemen
8. …ch…r = van mening zijn, vinden
9. ch…g…r = aankomen
10. …scr…v…r = schrijven
11. c…m…r = eten
12. c…mpr…r = kopen
13. v…nd…r = verkopen
14. …nvi…r = zenden
15. f …l …r = spreken

Opdracht 4 Traduza para o português (Vertaal in het Portugees)
1. Tot ziens!
2. Tot morgen!
3. Spreken jullie Portugees?
4. Wie zijn zij?
5. Wat is dat?
6. Alstublieft.
7. Hij is in Brazilië.
8. Zij (meisjes) zijn mager.
9. Het is zaterdag.
10. Het is tien voor twee.
11. Het is twaalf uur ('s middags).
12. Mijn auto is klein.
13. Jij en je vriend houden van het strand.
14. Het is vijf uur op mijn horloge.
15. Het is half zes.
16. Dit is mijn vriend.
17. Aangenaam kennis te maken.
18. Waar komt u (man) vandaan?
19. Elke week schrijven wij een brief.
20. Elke dag was ik moe.
21. Elke dag werkte hij hard.
22. Wat vinden jullie van Brazilië?
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Opdracht 5 Lijntrekken
xxxxxxxxxx

1

de maan

ensinar

1

2

duur

o filho

2

3

schoenen

a lua

3

4

onderwijzen

a terra

4

5

gemakkelijk

sapatos

5

6

de zoon

o exercício

6

7

reizen

barato

7

8

de oefening

fácil

8

9

de aarde

viajar

9

10

sinds

apresentar

10

11

goedkoop

desde

11

12

insgelijks

igualmente

12

13

moeilijk

14

voorstellen

xxxxxxxxxxx

Opdracht 6 Traduza para o português (Vertaal in het Portugees)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ik heb een oude auto.
Zij hebben geen nieuwe leraar.
Regina is dertien jaar.
Onze auto is niet wit.
Het is nog vroeg.
Er zijn hier veel kerken.
Ik ben hier sinds twee weken.
Sinds wanneer bent u in Brazilië?
Terwijl jij werkte, at ik.
Elke morgen stond ik om vijf uur op.
Wij aten elke dag om zes uur.
Jouw zoon is langer dan jouw dochter.
Ana is de langste van mijn leerlingen.
Lígia is verschrikkelijk lang.
Ik heb de brief geschreven.
Wij hebben een huis gekocht.
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1.1

Opdracht 7 Geef de uitspraak.
Doe als in het voorbeeld: simpático – {siempatjiekoe}, senhor – {senjor}
1. banco - {
2. quanto – {
3. tenho – {
4. médico – {
5. você – {
6. língua – {
7. rico – {
8. pequeno – {
9. hoje – {
10. caixa – {
11. noite – {
12. filho – {
13. chegar – {
14. cinco – {
15. aqui – {

ANTWOORDEN
Opdracht 1: 1-4; 2-9; 3-7; 4-1; 5-8; 6-3; 7-14; 8-5; 9-11; 10-13; 11-10, 12-12
Opdracht 2:
1. O menino é rico = de jongen is rijk.
2. O carro é branco = de auto is wit.
3. Quando é a festa? = wanneer is het feest?
4. Por que ele está em casa? = waarom is hij thuis?
5. Elas compram uma bolsa = zij kopen een handtas.
6. Nós vendemos a casa = wij verkopen het huis.
7. Ele come bem. = hij eet goed.
8. Nos somos de Amsterdã = wij komen uit Amsterdam.
9. Você fala português? = spreek je Portugees?
10. Eles são simpáticos = zij zijn vriendelijk.
11. Nós temos um novo professor = wij hebben een nieuwe leraar.
12. O hotel tem uma piscina? = heeft het hotel een zwembad?
13. Minha amiga é linda = mijn vriendin is knap.
14. Meu amigo é alto = mijn vriend is lang.
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Opdracht 3 Vul in:
1. morar = wonen
2. precisar = nodig zijn
3. acordar = ontwaken, wakker worden
4. dormir = slapen
5. correr = rennen
6. partir = vertrekken
7. almoçar = het middagmaal nemen
8. achar = van mening zijn, vinden
9. chegar = aankomen
10. escrever = schrijven
11. comer = eten
12. comprar = kopen
13. vender = verkopen
14. enviar = zenden
15. falar = spreken

Opdracht 4 Vertaal:
1. Tot ziens! - Até depois!
2. Tot morgen! - Até amanhã!
3. Spreken jullie Portugees? - Vocês falam português?
4. Wie zijn zij? - Quem são vocês?
5. Wat is dat? - O que é isso?
6. Alstublieft. – Por favor.
7. Hij is in Brazilië. – El está no Brasil.
8. Zij (meisjes) zijn mager. – Elas são magras.
9. Het is zaterdag. – É sábado.
10. Het is tien voor twee. – São dez para as duas.
11. Het is twaalf uur ('s middags). – É meio dia.
12. Mijn auto is klein. – Meu carro é pequeno.
13. Jij en je vriend houden van het strand. – Você e seu amigo gostem da praia.
14. Het is vijf uur op mijn horloge. - São cinco horas no meu relógio.
15. Het is half zes. - São cinco e meia.
16. Dit is mijn vriend. - Este é meu amigo.
17. Aangenaam kennis te maken. - Muito prazer.
18. Waar komt u (man) vandaan? - De onde o senhor é?
19. Elke week schrijven wij een brief. - Toda semana nós escrevemos uma carta.
20. Elke dag was ik moe. – Todo dia eu estava cansada.
21. Elke dag werkte hij hard. – Todo dia ele trabalhava muito.
22. Wat vinden jullie van Brazilië? - O que é que vocês acham Brasil?
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Opdracht 5 Lijntrekken
1-4; 2-6; 3-1; 4-9; 5-3; 6-8; 7-11; 8-5; 9-7; 10-14; 11-10; 12-12

Opdracht 6 Traduza para o português (Vertaal in het Portugees)
1. Ik heb een oude auto. Eu tenho um carro velho.
2. Zij hebben geen nieuwe leraar. Eles não têm um novo professor.
3. Regina is dertien jaar. Regina tem treze anos.
4. Onze auto is niet wit. Nosso carro não é branco.
5. Het is nog vroeg. Ainda é cedo.
6. Er zijn hier veel kerken. Aqui há muitas igrejas.
7. Ik ben hier sinds twee weken. Estou aqui há duas semanas.
8. Sinds wanneer bent u in Brazilië? Desde quando o senhor está no Brasil?
9. Terwijl jij werkte, at ik. Enquanto você trabalhava, eu comia.
10. Elke morgen stond ik om vijf uur op. Toda manhã acordava às cinco horas.
11. Wij aten elke dag om zes uur. Nós comíamos todo dia às seis horas.
12. Jouw zoon is langer dan jouw dochter. Seu filho é mais alto (do) que seu filha.
13. Ana is de langste van mijn leerlingen. Regina é a mais baixa de minhas alunas.
14. Lígia is verschrikkelijk lang. Lígia é altíssima.
15. Ik heb de brief geschreven. Eu escrevi a carta.
16. Wij hebben een huis gekocht. Nos compramos uma casa.

Let op! “compramos” betekent zowel “wij kopen” als “wij hebben gekocht”
Opdracht 7 Geef de uitspraak.
Doe als in het voorbeeld: simpático – {siempatjiekoe}, senhor – {senjor}
1. banco - {bangkoe}
2. quanto – {kwangtoe}
3. tenho – {tengjoe}
4. médico – {mediekoe}
5. você – {vose}
6. língua – {lienĝwa}
7. rico – {riekoe}
8. pequeno – {pekenoe}
9. hoje – {ozjie}
10. caixa – {kaisja}
11. noite – {noitsjie}
12. filho – {fieljoe}
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13. chegar – {sjegar}
14. cinco – {siengkoe}
15. aqui – {akie}

