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I. Complete o texto seguinte com as formas correctas dos verbos ser ou estar. 
(5 pontos) 
 
Hoje ………. domingo e o tempo ………. bom. Por isso nós ………. todos fora de casa. 
………. a passear à beira-mar. ………. agradável passar um pouco de tempo ao ar livre ao 
fim de semana. 
 
 
II. Complete as respostas das perguntas seguintes, substituindo as palavras 

sublinhadas por pronomes e pondo o verbo na forma correcta, segundo o 
exemplo: 

 
 
Onde tomas o café? 
Tomo-o na esplanada.
 

(10 pontos) 
 
1. Onde pões estes pratos? 
 ……….-………. no armário da cozinha. 
 
2. Quando visitaste as tuas amigas brasileiras? 
 ……….-………. nas últimas férias. 
 
3. O que é que o namorado ofereceu à Mariana? 
 ……….-………. um ramo de flores. 
 
4. Quem pagou a conta do jantar? 
 ……….-………. os pais do João. 
 
5. Vocês viram o Mário ontem à noite? 
 Sim, ……….-………. à saída do cinema. 
 
 
III. Complete as frases seguintes segundo o exemplo: 
 

 
Se quiseres telefonar, telefona. Se não quiseres, não telefones. 
 

 (10 pontos) 
 
1. Se quiseres comer, …………. Se não quiseres, não …………. 
 
2. Se quiseres ouvir, …………. Se não quiseres, não …………. 
 
3. Se quiseres sair, …………. Se não quiseres, não …………. 
 
4. Se quiseres vir, …………. Se não quiseres, não …………. 
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5. Se quiseres começar, …………. Se não quiseres, não …………. 
 
 
IV. Complete o texto seguinte com a forma correcta do presente dos verbos entre 

parênteses. 
(10 pontos) 
 
Normalmente, eu ………… (dormir) bem à noite e não ………… (ter) problemas em 
adormecer, mas hoje não ………… (conseguir) fechar um olho. ………… (estar) na sala a 
ver um filme. Habitualmente, eu não ………… (ver) muitos filmes na televisão, porque 
………… (preferir) vê-los no cinema. O filme conta uma história de uma menina que 
………… (ser) de uma pequena povoação, mas ………… (querer) mudar para uma cidade 
grande. Eu não ………… (saber) como acabará a história porque de repente fiquei com sono 
e já ………… (ir) para a cama outra vez. 
 
 
V. Complete as respostas das perguntas seguintes com o futuro do verbo da 

pergunta, segundo o exemplo: 
 

 
A que horas almoçamos hoje? 
Não sei, almoçaremos por volta da uma.
 

(5 pontos) 
 
1. Que horas são? 
 Não sei, ………… duas e meia. 
 
2. Onde é que o Marco põe este livro? 
 Não sei, mas acho que o ………… naquela prateleira. 
 
3. O que fazem todos estes trabalhadores? 
 Não sei, ………… algum trabalho de construção. 
 
4. O que dizem os teus pais sobre tudo isso? 
 Não sei, ainda não falei com eles, mas suponho que não ………… nada. 
 
5. Quem traz as bebidas para a festa? 
 Não sei, mas acho que as ………… o Bruno. 
 
 
VI. Complete as frases seguintes com a forma correcta do PRETÉRITO 

IMPERFEITO (p. ex. cantava ou o PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES (p. ex. 
cantou) dos verbos entre parênteses. 

(10 pontos) 
 
1. O Marco ………… (ir) para Lisboa de avião, onde já ………… (estar) os seus colegas 
da faculdade. 
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2. Como ele não ………… (ter) muito dinheiro, os seus pais …………-no (ajudar) a 
pagar a passagem. 
 
3. Quando o Marco ………… (chegar) a Lisboa, os seus colegas já ………… (conhecer) 
bem a cidade. 
 
4. Os colegas do Marco ………… (descobrir) que a rua da pensão ………… (estar) 
cheia de bares e discotecas. 
 
5. Quando o Marco ………… (fazer) a sua primeira viagem a Lisboa, não ………… 
(haver) lá tantos bares e discotecas. 
 
 
VII. Complete as frases seguintes com a forma correcta do artigo definido na sua 

forma simples (o, a, os, as) ou contraída com a preposição entre parentêses (do, 
da, no, na, etc.).  

(10 pontos) 
 
O Jon já esteve (em) …….. Brasil duas vezes. A última vez que lá foi, visitou …….. capital 
(de) …….. país, Brasília, e …….. Rio de Janeiro. (em) …….. dia em que chegou (a) …….. 
Rio, foi recebido (por) …….. pais de uma amiga brasileira que tinha conhecido em Oslo. 
…….. cidade pareceu-lhe enorme, com tanta gente e tanto movimento (em) …….. ruas. 
Como o tempo estava bom, decidiram logo ir todos (a) …….. praia. 
 
 
VIII. Complete o texto com a forma correcta dos adjectivos entre parênteses. 
(10 pontos) 
 
A Heike é uma estudante …………. (alemão) que anda a fazer um curso de língua …………. 
(português) na Universidade de Lisboa. O curso tem …………. (muito) disciplinas, mas ela 
considera a fonética e a gramática as duas disciplinas mais …………. (difícil). A Heike gosta 
de estudar e tira sempre ………… (bom) notas. Aos fins de semana gosta de sair com os seus 
colegas ………… (espanhol), ………… (francês) e ………… (alemão) que também estudam 
português em Lisboa. Quando faz bom tempo vão todos a uma praia muito ………… (bonito) 
que fica perto de Lisboa. Todos eles gostam de tomar banho nas águas ………… (azul) do 
Atlântico. 
 
 
IX. Complete o texto com palavras da seguinte lista alfabética. Cada palavra pode ser 

usada uma só vez. 
(10 pontos) 
 

 
barata, bilhete, chamada, encantado, gastar, ficar, ir, lá, viagem, voo 
 

 
Há uns dias recebi uma …………… do Rodrigo, meu amigo brasileiro. O Rodrigo convidou-
me para …………… visitá-lo a Salvador. Fiquei …………… com a ideia, porque nunca  
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estive no Brasil e gostaria imenso de …………… ir. Não sei se vai ser fácil conseguir um 
…………… de avião. Sei que não há um …………… directo daqui e por isso creio que a 
…………… não deve ser ……………. Pelo menos quando já estiver na Bahia, não vou 
precisar de …………… muito dinheiro em alojamento, já que posso sempre …………… em 
casa do Rodrigo. 
 
X. Complete o texto com a preposição correcta: a, de, em, para ou por. Use cada 

preposição uma vez só. 
(5 pontos) 
 
No mês passado emprestei um disco …….. um amigo e agora quero que ele mo devolva. Por 
isso passei …….. sua casa …….. saber se ele estava. Soube que estava …….. férias …….. 
Lisboa e que voltaria só uma semana mais tarde. 
 
 
XI. Complete o texto seguinte com que, do que ou como. 
(5 pontos) 
 
1. Este exercício é mais difícil …….. o anterior. 
2. Este exercício é menos difícil …….. o anterior. 
3. Este exercício é mais difícil …….. imaginava. 
4. Este exercício é tão difícil …….. o anterior. 
5. Este exercício é tão difícil …….. não o consigo fazer. 
 
 
XII. Complete o texto com uma das alternativas entre parênteses. 
(10 pontos) 
 
Ontem, levantei-me às sete horas, lavei-me, vesti-me e tomei o pequeno-almoço. …………… 
(depois, depois de, depois de que) tomar o pequeno-almoço saí para o trabalho. Normalmente 
vou …………… (de carro, no carro, com o carro), mas ontem, …………… (enquanto, 
quando, quanto) quis ligar o motor, o carro não funcionava. Lembrei-me de que me tinha 
esquecido de …………… (manter, meter, montar) gasolina no depósito no dia anterior. 
Decidi, então, ir …………… (a pé, de pé, em pé) até à paragem para apanhar o autocarro. Na 
paragem havia uma fila enorme de pessoas que estavam à espera porque havia uma 
…………… (grave, gravata, greve) de transportes. Esperei uma meia hora até que finalmente 
veio o autocarro. Vinha cheio de gente e, como não havia lugares sentados, tive de viajar 
…………… (a pé, ao pé, em pé). Ao entrar no escritório, vi que não estava lá …………… 
(alguém, ninguém, outrem). Lembrei-me, então, de que havia uma reunião no gabinete do 
director! Apercebi-me também de que me tinha esquecido dos documentos que ia apresentar 
na reunião. Saí do escritório a correr e fui …………… (a casa, na casa, para casa) para buscar 
a …………… (bolsa, mala, pasta) com os documentos. Depois voltei para o escritório, entrei 
no gabinete do director e pedi desculpa pelo atraso. Estavam todos à minha espera havia mais 
de uma hora. Que vergonha! 
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CHAVE DOS EXERCÍCIOS 
 
 
 
I. Complete o texto seguinte com as formas correctas dos verbos ser ou estar. 
 
é 
está 
estamos 
Estamos 
É 
 
 
II. Complete as respostas das perguntas seguintes, substituindo as palavras 

sublinhadas por pronomes e pondo o verbo na forma correcta, segundo o 
exemplo: 

 
1.  Ponho, os 
2.  Visitei, as 
3.  Ofereceu, lhe 
4. Pagaram, na 
5. vimo, lo 
 
 
III. Complete as frases seguintes segundo o exemplo: 
 
 
1. come, comas 
2. ouve, ouças / oiças 
3. sai, saias 
4. vem, venhas 
5. começa, comeces 
 
 
IV. Complete o texto seguinte com a forma correcta do presente dos verbos entre 

parênteses. 
 
durmo 
tenho 
consigo 
Estou 
vejo 
prefiro 
é 
quer 
sei 
vou 
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V. Complete as respostas das perguntas seguintes com o futuro do verbo da 
pergunta, segundo o exemplo: 

 
 
1. serão 
2. porá 
3. farão 
4. dirão 
5. trará 
 
 
VI. Complete as frases seguintes com a forma correcta do PRETÉRITO 

IMPERFEITO (p. ex. cantava ou o PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES (p. ex. 
cantou) dos verbos entre parênteses. 

 
1. foi, estavam 
2. tinha, ajudaram 
3. chegou, conheciam 
4. descobriram, estava 
5. fez, havia 
 
 
VII. Complete as frases seguintes com a forma correcta do artigo definido na sua 

forma simples (o, a, os, as) ou contraída com a preposição entre parentêses (do, 
da, no, na, etc.).  

 
no 
a 
do 
o 
No 
ao 
pelos 
A 
nas 
à 
 
 
VIII. Complete o texto com a forma correcta dos adjectivos entre parênteses. 
 
alemã 
portuguesa 
muitas 
difíceis 
boas 
espanhóis 
franceses 
alemães 
bonita 
azuis 
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IX. Complete o texto com palavras da seguinte lista alfabética. Cada palavra pode ser 

usada uma só vez. 
 
chamada 
ir 
encantado 
lá 
bilhete 
voo 
viagem 
barata 
gastar 
ficar 
 
X. Complete o texto com a preposição correcta: a, de, em, para ou por. Use cada 

preposição uma vez só. 
 
a 
por 
para 
de 
em 
 
 
XI. Complete o texto seguinte com que, do que ou como. 
 
1. que / do que 
2. que / do que 
3. do que 
4. como 
5. que 
 
XII. Complete o texto com uma das alternativas entre parênteses. 
 
Depois de 
de carro 
quando 
meter 
a pé 
greve 
em pé 
ninguém 
a casa 
pasta 
 
 


