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N Í V E L  A 1  

 

 
-  APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO –  

 
A. Ler o texto. 
 
O Pedro e a Maria são portugueses. O Pedro tem 31 anos e a Maria tem 32 
anos. Eles moram em Macau, na Rua do Campo, n.º 19, 1.º D. O Pedro é 
engenheiro na CEM e a Maria é médica e trabalha no Hospital Conde São 
Januário.  
Eles têm uma filha. Ela chama-se Catarina e tem 3 anos. 
A Catarina é muito bonita! É magra e tem a cara redonda. Os olhos dela são 
rasgados e azuis. Tem o cabelo curto, encaracolado e castanho. É calma, 
simpática e muito alegre.  
 
B. Responder oralmente às questões. 
 
1. Qual é a nacionalidade do Pedro e da Maria?  
 
2. Onde é que eles vivem? 
 
3. Em que andar é que eles moram? 
 
4. Quantos anos é que o Pedro tem? 
 
5. Eles têm filhos? 
 
6. A Catarina tem os olhos redondos? 
 

C. Fazer as perguntas sobre o texto. 
 

1. ___________________________________________________________________________ 

A Maria é médica 

2. ___________________________________________________________________________ 

A filha deles tem 2 anos. 

3. ___________________________________________________________________________ 

A Maria trabalha no Hospital Conde S. Januário. 

4. ___________________________________________________________________________ 

Não, o cabelo da Catarina é curto. 

5. ___________________________________________________________________________ 
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O Pedro é casado. 

 

6. ___________________________________________________________________________ 

Os olhos da Catarina são azuis. 

 
 
D. Escolher o adjetivo correto para descrever a imagem. 
 

A.  

 

B.  

 

C. 

  
i. simpática 
ii. desorganizada 
iii. alegre 

i. tristes 
ii. vaidosos 
iii. simpáticos 

i. divertido 
ii. generoso 
iii. bonito 

 

D.  

 

E.  

 

F. 

  

i. faladora 
ii. calada 
iii. antipática 

i. cobarde 
ii. corajosa 
iii. trabalhadora 

i. preguiçosa 
ii. estudiosa 
iii. comunicativa 

 
E. Reescrever as frases. 

1. Ele é muito baixo. 

Elas ________________ muito ________________. 

 

2. A minha saia é azul. 

As ________________   ________________   ________________   ________________. 

 

3. Eu sou cozinheira e tenho o cabelo ruivo. 
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Eu e o Diogo ________________   ________________ e ________________ o cabelo ruivo. 

 

4. A Marie é francesa e fala francês. 

O Pierre e o Thomas ________________   ________________ e ________________ francês. 

 

5. O Pedro é falador e inteligente. 

A Ana e a Carla ________________   ________________ e ________________. 

 

6. O Carlos é estudioso, mas hoje está preguiçoso. 

A Andreia e o Dico ________________   ________________, mas hoje ________________   

________________. 

 

F. Escolher o adjetivo correto de acordo com as imagens.  

 

1. simpático 

2. antipático 

3. trabalhador 

 

1. alegre 

2. antipática 

3. tristes 

 

1. cabelo médio 

2. cabelo comprido 

3. cabelo curto 

 

1. cabelo curto 

2. cabelo comprido 

3. cabelo médio  

 
 

1. nariz pequeno  
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1. nariz grande 

2. nariz médio 

3. nariz pequeno 

2. nariz grande 

3. nariz médio 

 

 

G. Indicar as palavras com sentido contrário. 

 

1. corajoso 

2. trabalhador 

3. calmo 

4. simpático 

5. alegre 

6. organizado 

7. falador 

 

 

a) nervoso 

b) triste 

c) preguiçoso 

d) calado 

e) antipático 

f) cobarde 

g) desorganizado 

 

 

 

 

 


