Daniel - Fatos Gringos
apresenta

CURSO BÁSICO
DE ALEMÃO
- Revisado Conforme visto em

YouTube

Índice
Lição 1 - Os básicos

4

1.1 Conjugar os verbos básicos

4

1.2 Os números 0-20

6

1.3 Saudação

7

1.4 Os pronomes „der, die, das“

8

1.5 Conjugar os verbos: essen (comer) e trinken (beber)

8

Lição 2 - Vocabulário

9

2.1 Cozinha

10

2.2 Quarto

10

2.3 Hora

11

2.4 Data

11

2.5 Anos

11

💡 Dica - namorado/a vs. amigo/a - Freund/Freundin

11

Lição 3 - Excursão: Curiosidades

12

Lição 4 - Alemão no dia-a-dia com diálogos

12

💡 Dica - seit vs. seid

13

Lição 5 - Frases importantes para conversar

14

Como continuar?

16

Referências

17

Créditos

17

Bem-vindo/a ao curso básico de alemão!
Fico muito feliz que você baixou esse eBook que eu fiz totalmente gratuito
para você.
Você já está no certo caminho querendo estudar alemão.
O eBook consiste de 5 lições sobre os básicos de alemão. Começamos com
alguns verbos, os números e vamos terminar com as frases básicas que você
precisa para sua primeira conversa!
A ideia do livro é combinar a teoria com os vídeos práticos que eu fiz no meu
canal no YouTube. No canal, eu falo sobre a aprendizagem de idiomas e
culturas mas também abordo outros assuntos interculturais. Caso que seja
interessado, me segue lá, somos uma comunidade crescendo de mais que 10
mil pessoas!
Bom, não vamos demorar mais e eu desejo você uma boa leitura e bons
estudos!
Já sabe os básicos? Olha como pode aperfeiçoar seu alemão no italki!
Leia mais sobre isso na página 16 desse eBook!
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Lição 1 - Os básicos
Nesse vídeo no meu canal no YouTube, falo sobre os básicos para começar.
Assiste o vídeo e veja os detalhes por baixo.
https://youtu.be/poM3PS_TtmU?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM

Então, aqui tem todas as palavras do vídeo ordenadas:

1.1 Conjugar os verbos básicos
1) Verbo ser/estar - sein

Ich bin - Eu sou
Du bist - Você/Tu é
Er/Sie/Es ist - Ele/Ela é
Wir sind - nos somos
ihr seid - vocês são
Sie sind - eles/elas são
Qual é a sua profissão? Was ist dein Beruf?
Eu sou estudante - Ich bin Student/Studentin
Eu sou professora/a - Ich bin Lehrer/Lehrerin
Eu sou engenheiro - Ich bin Ingenieur
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2) Verbo ter - haben
⚠ Em alemão se usa o verbo ser/estar para falar da idade:
Eu tenho 25 anos - Ich BIN 25 Jahre alt
Quantos anos você tem? - Wie alt BIST du?

Ich habe - Eu tenho
Du hast - Você/Tu tem
Er/Sie/Es hat - Ele/Ela tem
Wir haben - nos temos
Ihr habt - vocês têm
Sie haben - eles/elas têm
Eu tenho um carro - Ich habe ein Auto
Eu tenho muitos amigos no Brasil - Ich habe viele Freunde ein Brasilien
Elas têm olhos azuis - Sie haben blaue Augen
Nos temos dois gatos - Wir haben zwei Katzen
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1.2 Os números 0-20
0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
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1.3 Saudação
Oi/Olá - Hallo
Bom Dia - Guten Morgen
Boa tarde - Guten Tag
Boa noite - Guten Abend/Gute Nacht (para dormir)
Grüß Gott! - Na Bavaria usado para qualquer forma
Como vai? - Wie geht es dir?
Como vai o senhor/a senhora? - Wie geht es Ihnen?
Estou bem - Mir geht es gut
Obrigado/a - Danke!
Muito Obrigado - Vielen Dank!
E você? / E tu? - Und dir?
E o senhor / a senhora? - Und Ihnen?
Qual é o seu nome? Wie ist dein Name?
Como se chama? Wie heißt du?
Qual é o nome do senhor / da senhora? Wie ist Ihr Name?
Como se chama o senhor / a senhora Wie heißen Sie?
Me chamo Daniel - Ich heiße Daniel
ou
Meu nome é Daniel - Mein Name ist Daniel
Prazer - Angenehm / Freut mich
De onde você é? - Woher kommst du?
De onde é o senhor / a senhora? - Woher kommen Sie?
Sou de…. - Ich komme aus…
Sou do Brasil - Ich komme aus Brasilien
Sou brasileiro/a - Ich bin Brasilianer/Brasilianerin
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Sim - Ja
Não - Nein
Por favor - bitte (p.ex. A conta por favor - Die Rechnung, bitte)
De nada - Bitte (sehr)
Tchau - Tschüs
Até logo - Bis bald
Até amanhã - Bis morgen

1.4 Os pronomes „der, die, das“
Bom, depois que você já passou os básicos e sabe falar as primeiras coisas,
antes de seguir com coisas mais "complexinhas“ vamos dar uma olhada nos
pronomes.
Em comparação com português, há mais um pronome neutro em alemão, DAS.
Apesar disso, os pronomes podem variar, ou seja, quando for masculino em
alemão poderia ser feminino em português ou vice-versa. Confira:
https://youtu.be/rDzansgqrvU?list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM

⚠ Eu recomendo você para aprender os substantivos sempre
juntos com os pronomes para facilitar depois.

1.5 Conjugar os verbos: essen (comer) e trinken
(beber)
Ok, no início você já viu os verbos sein e haben. Vou deixar mais dois verbos
aqui para você pode ver como conjugar-os. Como não quero ter esse curso
pesado com gramática, vamos ficar com esses verbos por enquanto.
https://youtu.be/F-nFjKSZlWM?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM
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1) Verbo beber - trinken

Ich trinke Wein - Eu bebo/tomo vinho
Du trinkst Wasser - Tu/você bebe água
Er/sie/es trinkt Cola - Ele/ela bebe Coca
Wir trinken Wasser - Nós bebemos água
Ihr trinkt Apfelschorle - Vocês bebem suco
Sie trinken Wasser und Cola
- Eles/Elas bebem água e Coca
2) Verbo comer - essen

Ich esse Brot - Eu como pão
Du isst Joghurt- Tu/você come iogurte
Er/sie/es isst Gemüse - Ele/ela come legumes
Wir essen Fleisch - Nós comemos carne
Ihr esst Obst - Vocês comem frutas
Sie essen Obst und Gemüse
- Eles/Elas comem frutas e legumes

Lição 2 - Vocabulário
A coisa mais importante para aprender uma língua com certeza o vocabulário.
Nesta lição, vamos ver o vocabulário da cozinha, do quarto e da hora, data e do
ano.
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2.1 Cozinha
Começamos com a cozinha:
https://youtu.be/R55k-JYOCeo?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM

Die Tiefkühltruhe - freezer
Der Kühlschrank - geladeira
Der Herd - fogão
Der Ofen - forno
Die Spülmaschine - maquina para lavar louça
Die Mikrowelle - micro-ondas
Die Abzugshaube - exaustor
Das Spülbecken - pia
Der Wasserhahn - torneira
Der Esstisch - mesa de jantar
Der Esszimmerstuhl - cadeira da mesa de jantar
Das Sofa - sófa
Das Bild - quadro
Der Fernseher - televisão
Die Waschmaschine - lavadora
Die Küchenschränke - armário de cozinha
Die Tür - porta
Der Wäscheständer - varal de chão
Die Veranda - varanda
Tenta de procurar todas as coisas que mostro no vídeo na sua casa! Anota-as,
ou melhor, coloca um post-it pare memorizar melhor.

2.2 Quarto
Faz isso com o seu quarto também, como no vídeo seguinte:
https://youtu.be/SHVHWhi2828?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM

janela - Das Fenster
cama - Das Bett
cobertor - Die Bettdecke
travesseiro - Das Kopfkissen
mesa - Der Tisch
armário - Der Schrank
guarda-roupa - Der Kleiderschrank
estante - Das Regal
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lâmpada - Die Lampe
cortina - Die Gardine
interruptor de luz - Der Lichtschalter
tomada - Die Steckdose
persiana - Das Rollo
E para terminar a lição do vocabulário, as horas, a data e os anos:
https://youtu.be/SPWTr4cMAoc?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM

2.3 Hora
- Wie spät ist es? - Que horas são?
Es ist (hora) São (hora)
- 24 (vierundzwanzig) Stunden - 24 horas
9 Uhr morgens - 9 da manhã
12 Uhr mittags - meio dia
20 Uhr abends - 20 horas da noite
3 Uhr Nachts - 3 horas da madrugada
Uhr = relógio
Uhr(zeit) - hora
10:15 - viertel nach 10 ou regional viertel 11
halb 7 - 6:30
um 9:00
10 vor 7 - 6:50
5 nach halb 8 - 7:35

2.4 Data
- Welcher Tag ist heute? - Qual dia é hoje?
- Heute ist der 5. Mai - Hoje é dia 5 de maio
- Der 3. eines Monats - O terceiro do mês

2.5 Anos
- v.Chr. / n.Chr. - a.C / d.C.
- 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert - século 19, 20
- achtziger, neunziger, Nuller, - anos 80, 90, 00
1989 (neunzehn neunundachtzig, mais comum:
neunzehnhundertneunundachtzig) 2010 (Zweitausendzehn oder zwanzig zehn)

💡 Dica - namorado/a vs. amigo/a - Freund/Freundin
Muitos que aprendem alemão confundem, daí vou explicar a diferença entre
namorado/a e amigo/a que ambos significa “Freund / Freundin” em alemão.
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Então, em alemão temos uma palavra só para namorado/ namorada e amigo /
amiga: Freund e Freundin.
Em inglês até tem “girlfriend” e “boyfriend” mas em alemão não existe um
“Jungenfreund” ou “Mädchenfreund”.
Como diferençamos?
Pelo contexto. Quando falo da minha amiga, falo “sie ist eine Freundin von mir”
tipo “Ela é uma amiga minha”. Se falasse, “Sie ist meine Freundin” (Ela é minha
namorada/amiga) já tem duplo sentido, mas depende do contexto mesmo.
Se alguém te pergunta “Hast du einen Freund / eine Freundin?” (Tem
namorado / namorada?) Isso refere à uma namorada ou um namorado.

⚠ Na maioria do tempo tem que deixar no contexto sempre.
Alternativo pode falar “Eine Bekannte , ein Bekannter” ou “ein Freund, eine
Freundin”.

Lição 3 - Excursão: Curiosidades
Nessa vídeo - lição vamos ver algumas curiosidades da língua alemã. Escolhi
ditados populares! Veja no vídeo aqui:
https://youtu.be/DcsX2n9HmSQ?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM

Lição 4 - Alemão no dia-a-dia com diálogos
Para terminar com os básicos, eu juntei alguns vídeos com os diálogos.
Começamos com pedir um bilhete no cinema:
https://youtu.be/f3OQf3LQgE4?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM
- A: Hallo, darf es bei Ihnen schon etwas zu trinken sein?
- B: Einen großen Milchkaffee bitte
- A: Bringe ich Ihnen sofort
-…
- A: So, hier bitte Ihr Milchkaffee. Möchten Sie auch etwas essen?
- B: Welchen Kuchen haben Sie im Angebot?
- A: Wir haben heute Kirschkuchen und Apfelkuchen im Angebot.
- B: Dann nehme ich ein Stück Apfelkuchen
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- A: Mit oder ohne Schlagsahne?
- B: Ohne Schlagsahne bitte.
-…
- A: So, hier ihr Kuchen bitte. Guten Appetit!
- B: Vielen Dank!
-…
- A: Hat es Ihnen geschmeckt?
- B: Ja danke, sehr gut. Ich möchte dann bitte zahlen.
- A: Das macht dann 5,20 Euro
- A: Hier sind 6 Euro. Stimmt so.
- B: Vielen Dank! Einen schönen Tag noch!
- A: Ihnen auch!
Depois de tomar um café, que tal visitar o cinema? Temos que comprar um
bilhete antes só:
https://youtu.be/xEuRQEgDNwI?
list=PLjv8ubRwE6XQ7vvPKowkt8uTwYlktRsmM
- Hallo, Guten Abend
- Guten Abend
- Ich möchte bitte einen Sitzplatz für den Film ABC
- Möchten Sie weiter vorne oder weiter hinten sitzen?
- Weiter hinten bitte
- In Reihe Zwanzig ist noch etwas frei.
- Und in Reihe 18?
- Ja, da sind noch die Plätze 8 und 9 frei
- Dann nehme ich Platz 8, bitte
- Das macht dann 12 Euro
- Hier sind 20 Euro
- Mhm, danke. Und hier bitte, ihr Rückgeld und ihre Karte.
- Vielen Dank.
- Viel Spaß
- Tschüss
- Auf Wiedersehen

💡 Dica - seit vs. seid
A diferença entre as palavras seit (desde) e seid (2a forma plural do verbo ser) que é
até um erro que nós alemães cometem porque as palavras parecem muitos similares.
Uma maneira fácil para aprender é que o seit se refere ao tempo, por exemplo.
Ich lebe hier seit 2005 (Eu moro aqui desde 2005).
Daí, seit com t se refere ao tempo.
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⚠ Pode memorizar se pensa na palavra “tempo”. Começa com T,
igual a palavra seit que termina com T.
Ao outro lado, seid é sempre usado em conjugação com “ihr”. Por exemplo:
Ihr seid ein schönes Paar (vocês são um casal bonito).

Lição 5 - Frases importantes para conversar
Então, quando temos nossa primeira conversa, tipo na rua, numa outra língua, é útil
saber algumas frases para usar quando temos problemas de entender a outra pessoa.
Confira o vídeo:https://youtu.be/rp8AcM0A3_8
Começamos com
Könnten Sie ein bisschen langsamer sprechen?
Você poderia falar um pouco mais devagar?
Könnten Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen?
Você poderia, por favor, falar um pouco mais devagar?
Könnten Sie das (Gesagte) bitte wiederholen?
Você poderia, por favor, repetir isso?
Könnten Sie das bitte buchstabieren?
Você poderia, por favor, soletrar isso?
Es tut mir leid. Ich habe das nicht verstanden.
Me desculpe. Eu não peguei isso.
Es tut mir leid. Ich verstehe Sie nicht.
Me desculpe. Eu não entendo.
Wie bitte?
Como é?

⚠ Não fale “Was?” “O que?”. Isso é considerado mal educado.
Ich kenne das Wort nicht.
Eu não sei essa palavra.
Was bedeutet es?
O que significa?
Könnten Sie mir das Wort erklären?
Você poderia explicar essa palavra?
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Ich verstehe
Eu entendi
Das macht Sinn!
Isso faz sentido!
Wie sagt man … auf deutsch?
Como se diz… em alemão?
Wie sagt man abacaxi auf deutsch?
Stimmt das so?
Isso está certo?
Enfim, com essas frases não precisa ter medo começar a falar com alguma pessoa na
rua!
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Como continuar?
Você se sinta pronto para avançar seu nível agora?
Continue com professores no italki. Clique no link e ganha $10 de crédito para
sua segunda aula.
No italki, você pode escolher os professores que combinam o melhor com seu
ritmo dos estudos. Tem professores nativos que falam português e os preços
são moderados em comparação com aulas presenciais numa escola.
Uma grande vantagem de italki é, que você basicamente pode estudar de
qualquer lugar e na qualquer hora que você deseja.
Alem disso, o professor está 100 % lá para você e suas dúvidas. Você não vai ser
só um „número“ entre outros.

Aperfeiçoe seu alemão no italki!
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Referências
Canal no YouTube: www.youtube.com/fatosgringos

Redes sociais:
Facebook: facebook.com/fatosgringos
Twitter: twitter.com/fatosgringos
Instagram: instagram.com/fatosgringos
Patreon: patreon.com/fatosgringos
Página web: fatosgringos.com
Artigo de Catraca Livre: https://goo.gl/XHaPiy
Parceria Clube Poliglota Brasil: https://goo.gl/Cfb5g2

Créditos
Versão 2.1 / Revisado Fevereiro de 2019
Logotipos ©italki, ©Catraca Livre ©Clube Poliglota Brasil
Contato: daniel@fatosgringos.com
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