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1. Depois de ler os textos, assinale com um V (verdadeiro) ou F (falso) as 

afirmações que se seguem: (2 pontos / 0,2 item) 

 

 

 

 V F 

a) O texto do quadro 1 pode encontrar-se num restaurante.   

b) O texto do quadro 2 pode encontrar-se numa secretaria de uma escola.   

c) O texto do quadro 3 pode encontrar-se numa perfumaria.   

 

Agora vai ler um aviso. Indique se as frases a seguir são verdadeiras ou falsas: 
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 V F 

d) Este aviso está afixado numa estação de comboios.   

e) O comboio das 13:45 para o Porto foi cancelado por causa do mau tempo.   

 

 

Leia o seguinte texto e escolha a resposta certa. Marque um X junto da resposta 

certa: 

 

Perguntas de compreensão: 

1. A escola vai organizar... 

 a) um jogo de ténis entre professores do Conselho Executivo. 

 b) um jogo de futebol entre professores e alunos. 

 c) um jogo de basquetebol entre professores e alunos. 

 

2. O desafio vai ter lugar... 

 a) nesta semana, na quarta-feira, às três da tarde. 

 b) na semana que vem, na quarta-feira, às três da tarde. 

 c) na próxima semana, na quarta-feira, às três e meia da tarde. 

 

3. Para fazer parte da equipa dos alunos, é preciso falar com... 

 a) o professor de Educação Física. 

 b) o presidente do Conselho Executivo. 

 c) o professor de Português. 

 

4. Quantos alunos podem inscrever-se ainda? 

 a) três 

 b) quatro 

 c) cinco 
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5. A equipa que ganhar o jogo leva para casa... 

 a) um lanche 

 b) uma bola de futebol assinada pelo Cristiano Ronaldo. 

 c) um prémio desconhecido. 

  

2. Complete com os verbos entre parênteses conjugados no Presente do 

Indicativo: (1 ponto / 0,1 item) 

 

O Fernando é electricista e a)_________ (trabalhar) por conta própria. Ele  

b)_________ (ser) casado e c)_________ (ter) três filhos. Os filhos d) 

_________ (ser) ainda muito jovens e por isso não e)_________ (andar) na 

escola. 

A mulher do Fernando, a Inês, f)_________ (ficar) em casa com os meninos e 

g)_________ (preparar) o jantar para o Fernando. Ele não h)_________ 

(almoçar) em casa, porque i)_________ (morar) longe. 

Ele j)_________ (apanhar) o autocarro e chega a casa sempre cansado. 

 

 

3. Com base no texto anterior complete com os pronomes interrogativos 

adequados e responda às perguntas. (1 ponto / 0,2 item) 

 

 

a) ___________ se chama a mulher do Fernando? 

_______________________________________ 

b) ___________ é o estado civil dele? 

_______________________________________ 

c) ___________ transporte apanha ele? 

_______________________________________ 

d) ___________ fica em casa com os filhos? 

_______________________________________ 

e) ___________ é que ele janta? 

_______________________________________ 
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4. Onde está o gato? (1 ponto / 0,2 item) 

 

a)  b)  

c)  d)  

e)  

 

a) O gato está _______________________________ mesa. 

b) O gato está _______________________________ mesa. 

c) O gato escondeu-se ________________________ caixa. 

d) O gato está ________________________________ sofá. 

e) O gato está com medo ________________ quatro cães. 

 

5. Passe para o plural as seguintes frases. (1 ponto / 0,2 item) 

 

a) O ministro vai construir um hospital = ______________________________________________ 

b) Ela usa um anel = _______________________________________________________________ 

c) O prédio tem garagem = _________________________________________________________ 

d) Esta criança não compreende a imagem = __________________________________________ 

e) Esta árvore não tem raiz = _______________________________________________________ 
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6. A Ema está a ler um e-mail de uma amiga. Complete-o com os possessivos 

adequados. (1 ponto / 0,1 item) 

 

Olá Emma, 

Como estás? Tenho muitas saudades _______. Nós estamos bem. 

_______ primo Jorge casa em maio. Eu continuo sozinha, mas estou muito bem. _______ irmã 

não compreende _______ estilo de vida. Como está casada e é muito feliz com o Pedro e os 

meninos, acha que eu sou uma ave rara porque tenho 32 anos e vivo sozinha com _______ 

gato, _______ plantas e _______ computador. Eu acho que sou como a tia-avó Maria. Ela tem 

75 anos, mas gosta de viver sozinha. Ela pode passar uns dias nas casas dos filhos, adora estar 

com os netos, mas volta sempre para _______ casa _______ ao fim do dia. Ainda limpa a casa 

sem ajuda, trata das plantas, fala com as vizinhas e está sempre a dizer: “Não há nada como 

_______ casa!” Clara que, às vezes, viver sozinho pode ser muito triste. Tenho um vizinho, o 

senhor Artur, que só está com _______ filhos _______ no Natal, no Dia do Pai e nos 

aniversários. 

Bem, por agora é tudo. Fico à espera de notícias. 

Beijos, 

Ana     

 

 

7. A Raquel tem um irmão gémeo, mas eles têm personalidades muito diferentes. 

Complete as frases com os adjetivos indicados a seguir. Faça as concordâncias 

necessárias: (1 ponto / 0,2 item) 

 

antipático / avarento / fechado / pessimista / liberal / falador 

 

1. O Bruno é otimista, mas a Raquel é muito __________. 

2. O Bruno é aberto, mas a Raquel é muito __________.  

3. O Bruno é generoso, mas a Raquel é muito __________. 

4. O Bruno é conservador, mas a Raquel é muito __________. 

5. O Bruno é calado, mas a Raquel é muito __________. 
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8. Escolha UMA das seguintes opções e redija uma mensagem com uma extensão 

de 60 palavras NO MÍNIMO. (2 pontos) 

 

a) Escreva a mensagem que lhe é pedida por um amigo seu: 

 

 

 

b) Responda ao postal que recebeu de um amigo seu. Você quer saber onde é que 

ele está a viver, como é a casa dele, se ele já tem trabalho, o que faz nos tempos 

livres e quando é que o pode visitar. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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