INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS DE GOVERNO
CURSO INTENSIVO
LÍNGUA ESPANHOLA
PROF. TIAGO LEITE MIRANDA

Curso intensivo de língua espanhola Cacd 2019.
¡Muy buenas prezad@s candidat@s! A prova de língua espanhola vem nos últimos anos se tornando cada vez
um divisor de águas entre aprovad@s e candidat@s que farão o cacd por mais um ano. Sem sombra de dúvidas
o castelhano é um dos principais caminhos de entrada para o tão sonhado Instituto Rio Branco. Contudo
muitos candidatos acabam negligenciando os estudos em espanhol, seja por já considerarem uma matéria
“mais simples”, seja por acreditar que “na hora é possível se virar”. O Cacd não é um concurso em que
podemos nos dar ao luxo de improvisar em momentos cruciais. Já estamos no fim do primeiro trimestre do
ano, seguindo o calendário dos últimos anos para o CACD estamos lançando um curso intensivo com 14 aulas!
No curso falaremos sobre gramática, literatura e principalmente sobre método para resumos e traduções. Em
cada aula teremos uma atividade de escrita (resumo ou tradução) e a cada 4 aulas 1 simulado com atividades
que buscam replicar com a maior fidelidade possível os desafios apresentados pela prova!
Não fique de fora! A preparação mais completa para a prova de espanhol está aqui no IDEG! Espero vocês!
¡Hasta pronto!
São 14 aulas (1 p/semana) com cerca de 2 horas de duração cada.
Horário: Quartas-feiras/20:00
Não fique de fora!

Aula 0
Aula 1

Curso de introdução e nivelamento em língua espanhola 2019
Os caminhos e a evolução da prova de espanhol no CACD. Resolução da prova
2018.
Regras gerais de ortografia; Gênero; Número; Pronomes pessoais verbo ser/estar.
Atividade: Tradução

Aula 2

Artigos definidos, Presente do Indicativo; verbos pronominais. Atividade: Resumo

Aula 3
Aula 4

Demonstrativo; advérbios de lugar; possesivos; numerais. Atividade Tradução
Simulado 1

Aula 5

Intensificadores; pronomes indefinidos; identificadores e acentuação. Atividade:
resumo.

Aula 6

Pronomes complemento; construções especiais com OI e Pretérito imperfeito do
indicativo. Atividade Tradução
Conjunções; hablar vs decir; Pretérito simples do indicativo. Atividade: Resumo.
Simulado 2
Futuro do indicativo e perífrases verbais. Atividade Tradução
Verbos no subjuntivo & verbos no imperativo. Atividade Resumo.
Preposições & Verbos reflexivos Atividade Tradução
Simulado 3
Revisão geral. Atividade Resumo.
Simulado Final

Aula 7
Aula 8
Aula 9
Aula 10
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
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