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1. Complete as frases com a preposição correta. 

no – em – da – ao – da – à – pela - dos 

Hoje almocei naquele restaurante, mas não gostei              comida. 

Ontem telefonei à Joana              hora do almoço, mas ela não estava                casa. 

O livro inclui correcções para a maior parte              exercícios. 

Viu a janela aberta e decidiu entrar              janela. 

Eram as melhores férias              minha vida. 

Eu pensava que eles viviam                estrangeiro.  

A mãe se sentiu mal e ele teve de levá-la              hospital. 

 

2. Coloque as palavras em ordem cronologica. 

ontem – agora – há seis meses – há quase uma hora – amanhã – foi antes de eu nascer – na semana 

passada – na próxima semana – há poucos minutos – dentro de dois dias 

 

 

3. Complete as perguntas. 

1.Em que ano nasceste?    a. Chamo-me Joana. 

2.Tens irmãos?     b. Não muito. 

3.Com quem moras?     c. Com os meus amigos. 

4.Como te chamas?    d. Ainda não decidi. 

5.Onde passaste as últimas férias?  e. Três semanas. 

6.Quanto tempo estiveste lá?   f. Em Brasil. 

7.Onde vais nas próximas férias?   g. Em 1983. 

8.Gostas do desporto?    h. Tenho dois. 

 

 

 



4. Complete os verbos com o complemento correto. 

1.ouvir      a. as escadas 

2.acender     b.as férias 

3.descer     c. a janela 

4.abrir      d. sol 

5,passar     e.a relva 

6.apanhar     f. barulho 

7.jogar      g. futebol 

8.cortar     h. a luz 

 

 

5. O que é que podes responder a pergunta: Que tal o teu 

dia?  

Tens razão. 

Esqueci-me. 

Ando muito ocupado. 

Mudei de casa. 

Estou farto de todo. 

Estou muito cansado. 

Estou de acordo com tudo. 

 

6. O advérbio que indica menor frequência? O advérbio que 

indica maior frequência? 

nunca – todos os meses – de vez em quando – pouco – sempre – quase nunca – quase sempre  

 

 



7. O carro, o que é permitido e proibido?  

sim   não 

parar no sinal vermelho     □   □ 

estacionar em cima da passadeira   □   □ 

por o cinto      □   □ 

ultrapassar o limite de velocidade   □   □ 

beber alcohol      □   □ 

virar à direita      □   □ 

estacionar      □   □ 

 

8. FOI ou ERA? 

 

PENSAVA/PENSEI 

- Eu ia alugar uma casa, mais depois ______________ melhor e decidi ficar com os meus pais.              

- E os teus pais vivem cá? Eu ______________ que eles viviam no estrangeiro. 

 

ESTAVA/ESTEVE 

- Ontem telefonei a Pedro, mas ele não ______________ em casa. 

- Pois não. Ele foi a Lisboa e ______________ fora todo o dia. 

 

TINHA/TEVE 

- Ele ______________ de vir cá hoje,  mas ainda não apareceu. 

- Vem de tarde. Ele ______________ de levar o seu filho ao hospital. 

 

VIVIAM/VIVERAM 

- Quando nasceste, os teus pais ______________ no Brasil? 

- Não. Eles ______________ lá durante vários anos, mas foi antes de eu nascer. 

 

TRABALHAVA/TRABALHOU 

- Quando nos conhecemos à Joana, ela ______________ num restaurante. 



- É verdade. Mas ______________ lá pouco tempo, porque arranjou um emprego melhor. 

 

SABIA/SOUBE 

- Não ______________ que o Manuel e a tua irmã se iam casar. Fiquei muito admirada quando 

recebi o convite. 

- Eu também só ______________ ontem. 

          

9. Do que gostas? 

gosto   não gosto 

cortar a relva      □   □ 

passar o ferro      □   □ 

lavar o carro      □   □ 

pintar a casa      □   □ 

lavar as janelas      □   □ 

regar as flores      □   □ 

reparar as coisas     □   □ 

apanhar o lixo      □   □ 

dar de comer ao gato/ cãe    □   □ 

tirar o correio da caixa     □   □ 

 

10. O que é que diz a mãe? O que é que diz o filho?  

a. Não te deixo ir à piscina no sábado, se voltares a fazer isso.    

□ a mãe   □ o filho 

b. Não gosto de fazer os exercícios. 

□ a mãe   □ o filho 

c. Compra-mo! 

□ a mãe   □ o filho 

d. Não faças barulho! 



□ a mãe   □ o filho 

e. Eu quero ir à praia, agora mesmo. 

□ a mãe   □ o filho 

f. Quem é que deixou a janela aberta? 

□ a mãe   □ o filho 

g. Mas eu gosto muito de andar de patins a grande velocidade. 

□ a mãe   □ o filho 

h. Arruma o teu quarto. 

□ a mãe   □ o filho 

i. Sê bem educado. 

□ a mãe   □ o filho 

 

11. Complete cada frase. 

1.Não quero jantar    a. mas agora já não tenho. 

2.Não vou trabalhar    b. a mãe mostrou-lho. 

3.Não posso continuar assim   c. eu mostrei-lhas. 

4.Estou farto de esperar   d. já não o vejo há muito tempo. 

5.Não sei se ele está cá    e. já estou aqui quase uma hora. 

6.A Manuela viu as cartas   f. tenho de por fim a esta situação. 

7.Ela viu o meu carro novo   g. tenho gripe. 

8.Antes tinha tempo para ir ao ginásio  h. não tenho fome. 

 

12. Complete o quadro com as formas correctas. 

posso      

 fazes     

  vê    

   chamamo-nos   

    caís  

     vêm 



13. Complete os verbos com o complemento correto. 

1.pintar     a. um apartamento 

2.receber    b. um postal 

3. alugar    c. a prenda 

4.mandar    d. a revista 

5.comprar    e. a casa 

6.ler     f.  café 

7.abrir     g. a porta 

8. tomar    h. o convite 

 

14. Complete as frases usando um pronome. 

Tenho notícias do Pedro e da Maria, encontrei-             no domingo passado. 

A mãe esqueceu-             dos óculos em casa. 

O António mandou-             um postal e eu também  já  lhe escrevi. 

Ainda não              trouxeste o livro que te pedi? 

Não tenho o catálogo aqui, trago-              amanhã. 

Ela levanta-             muito cedo. 

Vou pintar a minha casa, mas não sei de que cor vou pinta-           .  

Sr. Magalhães, o Pedro quer contar-            uma coisa. 

 

15. Formal ou informal? 

tu   o senhor 

Não faças barulho!    □   □ 

Sente-se aqui.     □   □ 

Fecha a porta.     □   □ 

Venha por volta das dez.   □   □ 



Diz-me que horas são.    □   □ 

Arruma o teu quarto.    □   □ 

Sê bem educado.    □   □ 

Veja estas fotografias.    □   □ 

 

16. Portugal ou República Checa? 
 

1. Uma casa típica é branca, de um andar, com o telhado vermelho e têm persianas para proteger a 

casa contra o sol e contra o calor. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

2. Um dos símbolos do país e o galo colorido. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

3. É um país da Europa Central, limitado ao norte pela Polónia e pela Alemania, a leste pela Eslováquia, 

ao sul pela Áustria, a oeste pela Alemanha. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

4. A capital do país é Praga, que também é sua maior e mais populosa cidade. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

5. O país tem uma das populações menos religiosas do mundo. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

6. Tem um clima meditêrranico. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

 



7. A língua oficial é português. 

□ Portugal  □ a República Checa 

 

17. Uma entrevista de emprego: Encontre a resposta 

correta.  

 

1. Como foi a sua viagem até aqui? Conseguiu cá chegar facilmente?  

2. Considera-se uma pessoa competitiva? 

3. O que pensa sobre a possibilidade de vir a fazer viagens de negócios? 

4. Fala-me sobre si. 

5. Gostava de nos colocar alguma questão? 

 

a. Gosto muito de sair e conhecer novas terras. 

b. Para mim a competição é algo natural. 

c. Tudo bem. 

d. Posso perguntar sobre salário? 

f. Sou português, sou economista e agora estou aqui em Praga de trabalho.  

 

18. O que é que diz o médico? O que é que diz o 

paciente? 

 

1. O que é que lhe dói? 

□ o médico  □ o paciente 

 

2. Tenho dores de cabeça e sinto-me muito fraca. 

□ o médico  □ o paciente 

 



3. Nunca tive nenhum problema de saúde. 

□ o médico  □ o paciente 

 

4. A sua tensão é um pouco mais alta. 

□ o médico  □ o paciente 

 

5. Alguém da sua família teve problemas de coração? 

□ o médico  □ o paciente 

 

6. Deixei de fumar há cinco anos. 

□ o médico  □ o paciente 

 

7. Primeiro vamos fazer a análise do sangue. 

□ o médico  □ o paciente 

 

8. Não fumar, não beber tanto café! 

□ o médico  □ o paciente 

 

19. Coloque as frases do diálogo em ordem correta. 

 

1. Não faço ideia. 

3. Tenho uma novidade! Vamos ao Brasil! Sabes quanto custa agora um bilhete de avião? 

4. De ide e volta? 

5. Só duzentos euros. 

6. Então iremos lá! É uma boa oportunidade! 

7. Sim, mais temos que organizá-lo bem. Hoje vou reservar os bilhetes e amanhã vou à embaixada. 

8. Claro que sim. 



20. Complete as frases. 

 

1.A República Federativa do Brasil é ...  

2.Do ponto do vista do território figura ... 

3.Ocupa quase ... 

4. Faz fronteira com todos os Estados ...  

5. No Norte do país encontra-se ... 

 

a.no quinto lugar entre os mais importantes países do mundo. 

b. a metade da superfície da América do Sul. 

c. o maior Estado da América do Sul. 

d. a floresta amazónica considerada o pulmão verde do planeta. 

e. desta parte do mundo com excepção do Chile e do Equador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLÍČ 

1.da, à, em, dos, pela, da, no, ao  2. foi antes de eu nascer há seis meses,  na semana passada , ontem,  

há quase uma hora,  há poucos minutos, agora, amanhã, dentro de dois dias, na próxima semana   3. 

1g, 2h, 3c, 4a, 5f, 6e, 7d, 8b  4. 1f, 2a, 3d, 4c, 5b, 6h, 7g, 8e  5.  Ando muito ocupado. Mudei de casa. 

Estou farto de todo. Estou muito cansado. 6. sempre, quase sempre, todos os meses, de vez em 

quando, pouco, quase nunca  7. sim: parar no sinal vermelho, por o cinto, virar à direita, estacionar, 

não: estacionar em cima da passadeira, ultrapassar o limite de velocidade, beber alcohol 8. 

pensei/pensava; estava, esteve; tinha, teve; viviam/viveram; trabalhava/ trabalhou; sabia, soube  9. a.a 

mãe, b. o filho, c. o filho, d. a mãe,  e. o filho, f. a mãe, g. o filho, h. a mãe, i. a mãe  11. 1h, 2g, 3f, 4e, 

5d, 6c, 7b, 8a   12.  posso, podes, pode, podemos, podeis, podem – faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, 

fazem – vejo, vês, vê, vemos, vedes, vêem – chamo-me, chamas-te, chama-se, chamamo-nos, 

chamais-vos, chamam-se – caio-cais, cai, caímos, caís, caem -  venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm  

13. 1e, 2h, 3a, 4b, 5c, 6d, 7g, 8f  14. lhes, se,  me, me, to, se, la, lhe  15. tu: Não faças barulho! Fecha 

a porta.  Diz-me que horas são. Arruma o teu quarto. Sê bem educado. o senhor:  Sente-se aqui. 

Venha por volta das dez.  Veja estas fotografias. 16. Portugal: 1, 2, 6, 7; República Checa: 3, 4, 5       17. 

1c, 2b, 3a, 4f, 5d 18. o médico:  1, 4, 5, 7, 8; o paciente: 2, 3, 6  19. 3-1-5-4-8-6-7  20. 1c, 2a, 3b, 4e, 5d 

 

 

 

 

 

 

 

 


