
 

 

 

 

Língua e Cultura Coreanas VI-1 

 
Unidade Título Aumentar o 

vocabulário 

Competências Gramática Vocabulário Pronúncia  

1 Experiência 

de viagem 

Coisas que se 

faz no destino 

de viagem 

Ouvir e falar sobre as impressões do destino de 

viagem 

Ler e escrever um texto sobre o cenário do destino 

de viagem 

-더라, -는데/(으)ㄴ데 Impressões e 

descrição do 

destino de viagem 

ㄹ + ㄹ   

2 Pedido de 

desculpas 

Raiva e perdão Ouvir e falar sobre o pedido de desculpas 

Ler e escrever um texto sobre a promessa 
-느라고 못, -도록 하다 Pedido de 

desculpas 

Promessa 

Palavra de 

origem chinesa 

ㄹ + ㄷ/ㅅ/ㅈ 

→ 

[ㄹㄸ/ㄹㅆ/ㄹ

ㅉ] 

3 Culturas 

diferentes de 

acordo com 

o país 

Experiência  das 

diferenças 

culturais 

Ouvir e falar sobre as diferenças culturais 

Ler e escrever um texto sobre o significado da 

cultura 

와/과 달리,  

-아서/어서 그런지 

Diferença cultural 

Significado da 

cultura 

의 [에] 

Cultura 1 Cultura de viagem dos Coreanos 

4 Cidades  Localização e 

tipo de cidade 

Ouvir e falar sobre as características da cidade  

Ler e escrever um texto sobre as características da 

cidade  

Tempo 

passado/presente/futur

o na linguagem escrita 

Características da 

cidade~ 

Descrição da cidade 

Vogal ㅗ 

5 Animais  Nome e voz do 

animal 

Ouvir e falar sobre as características e imagens dos 

animais 

Ler e escrever um texto sobre as características 

dos animais e o simbolismo 

Verbos irregulares ㅎ,  

-지 않다/-지 못하다 

Características do 

animal 

Criação de animais 

무슨 과 [꽈] 

6 Boas 

maneiras e 

regras 

Boas maneiras e 

Conformidade 

de regras 

Ouvir e falar sobre as boas maneiras e regras  

Ler e escrever um texto sobre as boas maneiras e 

regras 

-(으)ㄹ 것, 아무 (이)나 Boas maneiras de 

vida 

Regras públicas 

Consoante ㅅ 

Cultura 2 Cidades representativas na Coreia 

7 Minha casa Características e 

tipos de casas 

Ouvir e falar sobre a estrutura da casa 

Ler escrever um texto sobre a habitação 
만 하다, -아/어 

놓다/두다 

Estrutura da casa 

Estado dos objetos 
Consoante ㅉ 

 

 



 

 

 

   

 

 


