
 

 

FICHA DE REVISÕES 

 

 
 

ATIVIDADE 1 – Vai ouvir alguns anúncios. Sublinhar os produtos que ouviu. Há 

produtos a mais.  

tomates carne de vaca iogurtes maçãs 

açúcar gelados frango abacaxi 

azeite massa arroz alface 

óleo detergentes de roupa camarões congelados salmão 

 

ATIVIDADE 2 – Ouvir o texto e assinalar com uma cruz (X) verdadeiro ou falso (faixa 1):  

Afirmações Verdadeira Falsa 

2.1. A Weng e o Afonso estão a fazer o almoço.   

2.2. Eles já não têm queijo.   

2.3. A Weng diz que vai ao supermercado ao final da 
tarde, depois do trabalho. 

  

2.4. O Afonso não se está a sentir bem.   

2.5. Eles ainda têm comprimidos em casa para a dor 
de cabeça. 

  

2.6. O Afonso vai passar pela farmácia, antes de 
começar a trabalhar. 

  

2.7. Os filhos da Weng e do Afonso entram na escola 
às 8.00H. 

  

2.8. Naquele dia, o Afonso não vai sair de casa à hora 
do costume. 

  

 
ATIVIDADE 3 - Fazer a correspondência  entre a coluna A e a coluna B para formar 

frases verdadeiras, de acordo com o sentido do texto. Para isso, vai escrever a letra (da 

Coluna B) por baixo do número (da Coluna A). Só pode usar uma opção de cada vez. Há 

uma opção a mais. 

Coluna A 
 

Coluna B 

1. A farmácia fica…  
2. Ele encontra uma pessoa na rua e… 

3. O Afonso está com dores de cabeça 

e… 

4. Ele está ... 

 

A…com uma grande dor de cabeça. 
B….pede uma caixa de aspirinas. 

C…ao lado da livraria. 

D…perto da Rua Seng Tou. 

E…pede informações sobre a localização da 

farmácia.  
 



 
 

 2 

 

1 2 3 4 

    

 

ATIVIDADE 4 – Vai ouvir situação de emergência. Responder às perguntas que se 

seguem. (1’35-2’55’’) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpiMdoGD36I&list=PLFeopPMLGMjkYCDl8_uWCmdjPa-ZE_Mqy&index=9 

 

 

4.1. O que é que o Marco e a Viviana sentem e veem, quando chegam a casa do vizinho? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. O que é que se está a passar na casa do senhor Lemos? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. O que é que eles decidem fazer? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

4.4. Qual é o número de telefone que a Viviana marca? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

4.5. Qual é a morada que a Viviana dá aos serviços de emergência? 

____________________________________________________________________________________________________________ 


