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FICHA DE REVISÕES B1 (iniciação) 

Funcionamento da língua 

 
 Pronomes pessoais precedidos de preposição  
 

1. Complete as frases com as formas: mim, ti, si, comigo, contigo, com ele, com ela, 
consigo, connosco, convosco, com vocês, com eles, com elas.  
 

1. Vamos ao cinema. Queres vir ............................?  
2. Esperem por ........................................... Estou quase pronto.  
3. Estão aqui estas cartas para ..................................., Dr. Goulart.  
4. Hoje não vou sair ..............................(ela). Podem contar ..................................(eu) para ir 

à praia.  
5. Não estou a falar de ..................................., Margarida.  
6. A Sofia vai falar ..................................... (tu) e, logo à tarde, vai também falar 

............................... (ele), Teresa.  
7. Quem é que vai ............................................... (vocês) no carro?  
8. A Rute, a Teresa e o Paulo têm de ir ............................ (tu).  
9. Vou sair ........................................., meninos.  
10. Esta encomenda é para....................................., D. Ana.  
11. Se eles não vêm .................................., podemos ir num só táxi.  
12. Vou ............................... à festa, Sr. Diretor.  
13. Estão a conversar sobre .................................. e a minha situação no trabalho.  
14. Pensamos em ................................ e queremos dar-te os parabéns.  
15. O teu pai não vem ..................................... (nós) às compras, João.  
16. Maria e Lúcia, não vão .......................... (eles)?  
17. Lembra-se que não concordo .................................. (a senhora)?  
18. Contamos .................................. (tu) para fazeres o jantar.  
19. Vamos à festa da Ana e da Joana. Já falámos …………………..  
20. Querem vir ……………….. (eu)?  

 
Pronomes indefinidos  
 

2. Reescreva as frases alterando o pronome indefinido para o seu oposto.  
 

Ex: Ela usa muitas joias. / Ela usa poucas joias.  
Comes todos os bolos. Não comes bolos nenhuns.  
 

1. Todas as pessoas têm televisão. …………………………………………………..  
2. Há papéis em todo o lado. ………………………………………………………..  
3. Nesta sala encontras tudo. ………………………………………………………..  
4. Fazes todos os serviços. …………………………………………………………..  
5. Há muito barulho aqui. ……………………………………………………………  
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2.1.  Responda às perguntas, completando com os pronomes indefinidos.  
 

1. Conheces a vizinha do segundo andar?  
– O segundo andar está vazio. Não mora lá ...........................................  

2. Alguém faz ginástica em tua casa?  
– Sim, os meus pais, os meus irmãos e eu; ........................... fazemos ginástica.  

3. Bebeste o leite e comeste as torradas?  
– Sim, bebi o leite ...................... e comi as torradas .................., também. Comi  
....................... Tomei um bom pequeno-almoço.  

4. Falaste com a tua mãe para saber o horário do filme?  
– sim, mas ela não sabe .................................  

5. Quem vai à festa da Célia?  
– .........................vai; ...................... temos que ir tocar no concerto da Orquestra 
Metropolitana.  

 
Pronomes e advérbios interrogativos  

 
3. Complete, com os interrogativos apropriados.  

 
1. ......................... é aquele senhor?  
2. .......................... é a sua nacionalidade?  
3. .......................... chega o avião da Graciosa??  
4. .......................... estás a comer?  
5. .......................... horas são?  
6. .......................... está o livro sobre os Açores?  
7. .......................... anos tem a Maria?  
8. ......................... é esta camisola?  
9. ......................... custa um bilhete de barco para o Pico?  
10. ......................... é o Filipe?  

 
Grau comparativo dos adjetivos e advérbios  

 
4. Complete as frases com o grau comparativo dos adjetivos e advérbios adequado.  
 

1. As laranjas custam 1,50 € / kg e as maçãs custam 1,80 € / kg. Então, as maçãs 
são.......................................................................... as laranjas.  

 
2. A Clara corre cinco km por dia e eu só corro três; eu corro 

.................................................................. a Clara.  
 
3. O Filipe tem um 1,80 m e o Miguel tem 1,70 m; o Filipe é 

........................................................................ o Miguel.  
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4. O apartamento tem um quarto e a casa tem cinco; então, a casa é 
.................................................................................... o apartamento.  

 
5. A Maria pesa 45 kg e a Sara também; a Maria é ...................................................... a Sara.  
 
6. O gelado é muito bom, mas gosto mais do bolo. Para mim, o bolo é 

.................................................................................... o gelado.  
7. O meu dicionário tem muitas palavras difíceis, mas o teu não tem: o teu dicionário é 

......................................................................................... o meu.  
8. Aqueles livros são muito interessantes, mas estes também são. Estes são 

.................................................................................. aqueles.  
9. Os cães-de-fila são cães grandes e os terrier não são; então, os cães-de-fila 

são....................................................................................... os terrier.  
 
10. As calças custam 30 € e a saia 45 €. As calças são .......................................................... do 

que a saia. 

Preposições e locuções prepositivas de lugar  
 
5. Complete as frases com as seguintes preposições (contraídas com os determinantes) e 

locuções prepositivas de lugar: atrás, no, ao lado, dentro, na, em, em frente, num.  
 

1. O João arruma os livros ................... da pasta.  
2. Nós moramos ......................... apartamento, ................ Ponta Delgada.  
3. O nosso apartamento fica .................... dos Correios e da Farmácia.  
4. O gato dorme sempre ................... o sofá. Mas, às vezes, também dorme .................a 

cama.  
5. À hora de almoço, eu sento-me, à mesa, ........................ da minha mãe. A minha mãe 

senta-se .............................. do meu pai.  
 
Preposições de tempo  

 
6. Complete com as preposições de tempo adequadas.  
 

1. ................ fins-de-semana, vamos sempre jantar fora.  
2. ................ próximo sábado, vou a uma festa em casa do Rui.  
3. Os meus avós vêm a minha casa .............. Páscoa.  
4. ................... meia-noite, chega o avião de Lisboa.  
5. ............... dia 11 de Junho, começam os exames.  
6. Faço anos .......... 16 ....... Setembro.  
7. Já estamos ............... século XXI.  
8. ........... quarta-feira, tenho aula de ginástica.  
9. .............. Inverno, chove muito.  
10. Almoço sempre ............ meio-dia.  
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11. Vamos à Bélgica .............. Fevereiro.  
12. O meu avô nasceu ............ 1925.  
13. ................ manhã, tomo sempre um bom pequeno-almoço.  
14. ........... noite, costumo jantar com a minha família.  
15. ............. próximo mês, vou mudar de casa.  

 
Pretérito Perfeito do Indicativo  

 
7. Complete os textos abaixo com os verbos no pretérito perfeito do indicativo.  

 
a. Ontem, o Sr. Sousa .......................... (chegar) do trabalho muito cedo. ..................... (entrar) 
em casa, ............................. (despir) o casaco, ...................... (ligar) o rádio e ........................... 
(ouvir) as notícias. Depois, ......................... (calçar) as suas pantufas e ............................. (pôr) 
um CD a tocar. O Sr. Sousa ........................ (cozinhar) um jantar especial e .................. (decidir) 
convidar alguns amigos. Quando os amigos ............................ (chegar), o Sr. Sousa 
................................ (fazer)-lhes um desafio – um concurso de dança! Então, .......................... 
(passar) toda a noite a dançar!  
 
b. Há dois meses atrás, eu ................................ (querer) ter uma experiência diferente. 

......................... (ir) para a Índia durante algumas semanas, e ......................... (aprender) muito 

sobre a cultura e costumes daquele país exótico. ................... (viver) com uma família indiana, 

........................ (comer) muitos pratos diferentes, com caril e sementes, ....................... (seguir) 

as suas tradições religiosas, ....................... (tomar) banho no Ganges, ................. (andar) de 

barco, e ........................ (divertir-se) muito. ....................... (ser) uma viagem inesquecível! 

Pretérito Imperfeito do Indicativo  

8. Complete os seguintes textos com os verbos no pretérito imperfeito do indicativo.  
 

a. Antigamente, o Filipe ....................... (ser) estudante de Medicina e .................. (estudar) 
muito depois das aulas, todos os dias. .......................... (morar) numa casa, com outros 
estudantes, .................... (comer) na cantina da Universidade, ................... (ter) um 
emprego aos fins-de-semana num café para ganhar algum dinheiro extra. 
................................ (trabalhar) só quatro horas por dia, mas .................... (ficar) muito 
cansado. Não ...................... (ter) muito tempo livre, mas ........................ (jogar) andebol 
às quintas e domingos, ...................... (ouvir) música e, claro, ................................ (ler) 
muito. Nesse tempo, o Filipe ....................... (ser) muito magro e ...................... (usar) 
lentes de contacto.  

 
b. Quando tu ............................. (viver) no campo, ............................ (passar) muito tempo 

ao ar livre. ........................... (fazer) piqueniques ao sábado, .................. (colher) flores, 
....................... (respirar) o ar puro, ............................ (passear) pelas colinas. Não 
.......................... (ter) preocupações com o trânsito e o fumo. Mas nunca 
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........................... (poder) ir ao teatro, raramente .......................... (ver) um filme no 
cinema, ............................. (assistir) a um concerto ou a um ballet. A cidade tem as suas 
vantagens! 

 
SABER OU PODER? 

1. Eles ________________ jogar ténis muito bem, mas amanhã não ________________ 
jogar, porque têm de trabalhar. 

2. Ele já ________________ guiar, mas não________________ conduzir, porque não tem 
carta de condução. 

3. Eu ________________ tentar escrever essa carta em inglês, mas tu tens de me ajudar 
porque eu não ________________ escrever muito bem. 

4. - Tu ________________ quando é o exame? 
- Não, não ________________. Mas nós ________________ preguntar ao professor. 

 

CONHECER OU SABER? 

9. Faz a correspondência entre a coluna A e B. Reescreve as frases. 
 

COLUNA A COLUNA B 

Eu não conheço… 
 
 
 

os irmãos do João. 
onde está o dicionário. 
o Algarve. 
esta canção. É nova? 
quem é aquele senhor. 
a que horas eles chegam 
o número de telefone do Sr. Sousa. 
esse restaurante. Onde é? 
jogar xadrez. 

Eu não sei… 
 

 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

10. Completa com os verbos saber ou conhecer. 
 
- Não encontro o Paulo Ramos há muito tempo. Tu ________________onde é que ele 
está? 
- Está a morar em Évora. 
- Em Évora? 
- Sim, e gosta imenso de lá estar. 
- Eu ________________ que Évora é uma cidade muito bonita, mas não 
________________. 
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- Pois é, tens de ir lá visitar o Paulo. Ele pode mostrar-te muitas coisas, porque 
________________ bem toda a região. 
- Tu ________________ o número de telemóvel dele? 
- Não, mas o irmão dele ________________. Tu ________________ o irmão dele? 
- Não. Eu ________________ que ele tem um irmão mais velho, mas não o 
________________. 
 

PODER OU CONSEGUIR? 
 
11. Completa UMA FRASE De cada par com o verbo poder e outra com o verbo conseguir. 
 

1. a. – Tu não ________________ comer esse bolo. É muito grande. 
b. – Tu não ________________ comer esse bolo. Estás a fazer dieta. 

 

2. a. – Ele não ________________ ler estes documentos. São confidenciais. 
b. – Ele não ________________ ler estes documentos. Não tem óculos. 
 

3. a. – Nós não ________________ telefonar ao Sr. Martins. Não sabemos o número. 
b. – Nós não ________________ telefonar ao Sr. Martins. Dá sempre sinal de ocupado. 
 

4. a. – Vocês não ________________ abrir a janela. Está encravada. 
b. – Vocês não ________________ abrir a janela. Está muito frio lá fora. 

 

5. a. – Eles não ________________ jogar este jogo. É muito complicado. 
b. – Eles não ________________ jogar este jogo. Têm de estudar. 

 

12. Completa os diálogos com os verbos poder ou conseguir. 
 

a. – Pedro, ________________ajudar-me a fazer o trabalho de casa? Eu não 
________________ fazer estes exercícios sozinho, são muito difíceis. 

      – Desculpa, agora não ________________. Tenho de sair. Mas logo à noite nós 

________________ estudar juntos. 

b. – Mãe, nós ________________ir buscar as bicicletas e ir para o parque? 
      _ _______________, mas eu vou buscar as bicicletas. Vocês não ________________ 

abrir a porta da garagem, é muito pesada. E atenção, já sabem que não 

________________ andar de bicicleta em cima dos passeios, é proibido. 

 


