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Faglærer: 

Graciete S. C. Londrim 
Universitetslektor sendelektor 
g.s.c.londrim@ilos.uio.no 
Treffetid: ved avtale.  

 
Tid og sted: 

Seminar  
• Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Rom 105 Vilhelm Bjerknes hus 
• Fredag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 9 Sophus Bugges hus 
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34 Português XXI 1 
Unidades 1 e 2 
Presentere seg, hilse, gi personlig informasjon, sted, be om informasjon.  
Presens av uregelmessige verb: ser, ter, estar og haver 
Bestemt artikkel 
Spørreord 
Steds preposisjoner 
Presens av regelmessige verb 
 

 

35 Unidade 3 e unidade de revisão 1 
Klokka, uke, på kafé, på hotell, ønske, mat, bestille. 
Presens av regelmessige verb 
Refleksive verb 
Estar a + infinitiv 
Tids preposisjoner 

Obligatorisk 
oppmøte til 
undervisning denne 
uka: revisjon 

36 Unidades 4 e 5 
Dagens hendelser, transport midler, by og land, på telefon, måneder, 
årstid, høytid, været, klær, farger, ferier, ordenstall 
Presens av uregelmessige verb 
Bevegelses preposisjoner 
Personlige pronomen indirekt objektform  
Ir + infinitiv  
Tids preposisjoner 
Komparativ og superlativ 
Eiendomspronomen 

 

37 Unidades 6 e 7 
Butikker, hos legen, familie, fysisk og psykologisk beskrivelse, retninger 
Presens av uregelmessige verb 
Imperativ 
Påpekende pronomen 
Ubestemt pronomen 

Hjemmelekse : 
Unidade de  
revisão 2 

38 Unidades 8 e 9 
Feiringer og tradisjoner, vaner, fortid, meninger, invitasjoner 
Pretérito perfeito simples  (preteritum): ser, ir, estar og ter 
Pretérito Perfeito Simples av regelmessige verb 
Haver de + infinitiv  
Pretérito Perfeito Simples av uregelmessige verb 
 

Hjemmelekse : 
Unidade de  
revisão 3 
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39 Unidades 10 e 11 
Fortelle i fortid, profesjonell beskrivelse  
Pretérito perfeito simples av uregelmessige verb 
Personlige pronomen direkte objektsform  
Andar a + infinitiv  
Costumar + infinitiv 
Se (s-passiv) 
Relativt pronomen 

 

40 Unidade 12 e unidade de revisão 4 
Fortelle i fortid, et nytt land en ny kultur 
Pretérito imperfeito do indicativo (imperfektum) av regelmessige og 
uregelmessige verb 

Obligatorisk 
oppmøte til 
undervisning denne 
uka: revisjon 

41 ����������  

42 Português XXI 2 
Unidades 1 e 2 
Personlig beskrivelse, fritid, vaner i nåtid og i fortid, tjenester, reklamer, 
tegn, regler 
Pretérito imperfeito do indicativo (imperfektum) 
Bøyd infinitiv og ubøyd infinitiv 

 

43 Unidades  3 e 4 
TV, kino, forestillinger, musikk, været, horoskop, overtro 
Perfektum partisipp 
Pluskvamperfektum 
Futuro imperfeito do indicativo (futurum) 

Hjemmelekse : 
Unidade de  
revisão 1 

44 Unidades 5 e 6 
Mat, dårlige vaner, stress, idrett og helse 
Kondisjonalis 
Indirekte tale 
Perfektum 

 

45 Unidade de revisão 2 og Unidades 7 e 8  
Helse, media og nyheter  
Relativt pronomen  
Perfektum partisipp 

Obligatorisk 
oppmøte til 
undervisning denne 
uka: revisjon 

46 Unidades  9 e 10  
I butikker, forbruk og forbrukere og tradisjoner 
Mer om  personlige pronomen objektform  
Gerundium  

Hjemmelekse : 
Unidade de  
revisão 3 

47 Unidades 11 e 12  
Europeisk portugisisk vs. Brasiliansk portugisisk 
PALOP: afrikanske land med portugisisk som offisielt språk 
Relativt pronomen  
Ir + gerundium 

 

 

48  Unidade de revisão 4 
Repetisjon 

Obligatorisk 
oppmøte til 
undervisning denne 
uka: revisjon 

49 EKSAMEN 3. DESEMBER  



 
 


