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1. Observa as imagens. Para que servem e o que são os seguintes produtos? 
 

 

 

 
  

 
 

    

 

2. Vais ouvir 5 anúncios publicitários. Tens de escolher o produto correto para cada um dos anúncios.  

 

Anúncio 1 Anúncio 2  Anúncio 3  Anúncio 4  Anúncio 5  

     
 

3. Completa as frases.  
 

a) Hoje está muito frio! Preciso de vestir um _________________ 
b) Estou cheio de dores de dentes. Devia tomar um _________________ 
c) O tempo está péssimo! Está a chover imenso. Não achas melhor levares um _________________ 
d) No verão em Macau é normal haver _________________ 
e) Vocês estão muito cansados… Têm de ir para a _________________ 

 

 cama      guarda-chuva      comprimido      casaco     tufões 
 

4. Vais ouvir o diálogo e dizer se as frases são verdadeiras ou falsas.  
 

 V|F 

a. O Pedro está a convidar a Marta para ir ao cinema.  

b. A Marta aceita o convite.  

c. O Pedro quer ver um filme de ação.  

d. A Marta não quer ver este filme.  

e. Eles vão encontrar-se à entrada do cinema às 21h.  

f. O filme tem uma sessão às 20h45.  

g. Eles vão ver o filme no teatro.  

h. O Pedro e a Marta vão encontrar-se mais logo.  

 
5. Escreve frases que indiquem: 
 

a) estado do tempo ______________________________________________________________________________ 
b) marcação ____________________________________________________________________________________ 
c) pedido _______________________________________________________________________________________ 
d) reserva ______________________________________________________________________________________ 
e) convite ______________________________________________________________________________________ 
f) sugestão _____________________________________________________________________________________ 
g) reclamação ___________________________________________________________________________________ 
 

Produtos 

a) gelado      b) leite       c) xarope para a tosse        d) panadol        e) água  
f) banco         g) crédito habitação         h) café         i) chocolate          j) detergente para roupa 
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6. Lê as mensagens. De acordo com as mensagens, diz se as frases são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V|F 

a) A festa da Catarina é às 20h30.  

b) O Carlos vai chegar à festa mais tarde para ajudar a Catarina.  

c) A festa é na casa do Carlos.  

d) O Carlos vai para a festa com uma amiga.  

e) O Carlos recusa o convite.  

f) A Catarina está a convidar o Carlos para a festa de aniversário dela.  

g) O Carlos vai convidar um amigo dele para a festa da Catarina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olá, Catarina! Muito obrigado pelo 
convite.  
Onde vai ser a festa? 

 

Carlos, como sabes, faço anos no 
próximo sábado. Não queres vir à 
minha festa? A Raquel também 
vem. É às sete e meia da noite, 
mas podes chegar mais cedo. 

 

Ah! Desculpa! Vai ser em minha 
casa. 

 

Está bem. Vou chegar mais cedo para te 
ajudar com os preparativos. Vou combinar 
com a Raquel às seis e, depois, vamos juntos 
para  a tua casa. 

 
Está bem. Muito obrigada. Olha, 
podes convidar o teu irmão? Não 
tenho o número de telemóvel 
dele. Beijinhos! Até amanhã! 

 

Está bem. Eu vou falar com ele. 
Até amanhã. Beijos! 

Catarina Silva 
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7. Este email foi enviado pela Lei Ka Man para a Suzy Wong. Lê o email com atenção.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.1. Fazer a correspondência entre a coluna A e a coluna B para formar frases verdadeiras, de acordo com 
o sentido do texto. Só podes usar uma opção de cada vez.  

 
 

Coluna A Coluna B 

a. A Lei está contente, porque… 
b. As férias vão ser… 
c. O tempo meteorológico vai ser… 
d. Ela está… 
e. A Lei vai experimentar… 

1 … andar de elétrico. 
2 … os pastéis de nata. 
3 … o normal dos meses de verão. 
4 … fresco e desagradável. 
5 … a escolher os sítios que vão visitar. 
6 … fora de Macau. 
7 … está a decidir onde vão ser as férias. 
8 … está quase de férias. 

 
a. _____ b. _____ c. ______ d. _____ e. _____ 

 
 

7.2. De acordo com o texto, assinala no quadro se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

a. A Lei vai passar férias sozinha.  
b. A Lei quer passar as férias na praia.  
c. Vai estar calor durante as férias.  

Querida  Suzy, 

As nossas férias vão começar na próxima semana. Estou muito contente! Finalmente vamos passar 

umas férias todas juntas! 

Na próxima semana, vai estar calor em Lisboa! Vai estar sempre bom tempo: dias de sol, 

temperaturas quentes, por volta dos 30 graus, algum vento… mas acho que até vai ser muito agradável. 

Penso que já posso fazer a minha mala. Vou levar roupa fresca e confortável: calções, t-shirts, sandálias, 

biquinis … e tu? O que pensas levar? 

Estou a ver o nosso plano de viagem e estou muito entusiasmada: vamos ver avenidas, ruas, jardins, 

museus … visitar os monumentos… experimentar a comida portuguesa… andar de elétrico.... tudo tão 

diferente de Macau… Quero comer os pastéis de nata de Lisboa! Dizem que são deliciosos!!! 

Beijinhos 

Lei 

 

 

 

 

Lei 
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d. Ela vai levar calções, luvas e biquinis.  
 
8. Lê a descrição do tempo para Macau. Diz se as afirmações do texto são verdadeiras (V) ou falsas (F).  
 

Previsão do tempo para amanhã em Macau  
 
De manhã, vai estar céu limpo e com algumas nuvens, à tarde. A temperatura mínima em Macau vai ser de 15°C e 
vai subir até aos 20°C de máxima. Não há possibilidade de chuva. A humidade pode chegar até aos 50%. 
 

a.           Amanhã à tarde, vai estar nublado.  
b.           À tarde, vai chover muito e vai haver trovoada.  
c.           Vai estar calor.  
d.           A humidade vai ser de 50%.  

 
 
9. Completa o texto com os verbos da caixa no tempo e na forma corretas com ou sem preposições. 

 

 

Ela _______________________ Paula e _______________________ 46 anos. _______________________ Macau e 
_______________________ passear e de estar com a família. 
Neste momento, a Paula _______________________ Hospital no consultório do médico porque 
_______________________ mal. 
 
Dr. Nogueira:  Boa tarde. Então, como _______________________? 
Paula:  Boa tarde. Olhe doutor, não me sinto muito bem. _______________________ muitas dores de 
cabeça e tosse. 
Dr. Nogueira: _______________________a garganta? 
Paula:  Sim, _______________________muito. 
Dr. Nogueira: A senhora _______________________ febre? 
Paula:  Sim. 
Dr. Nogueira: _______________________uma gripe. Olhe, _______________________ tomar estes comprimidos 
para a febre, este antibiótico e este xarope para a garganta. 
Paula:  _______________________ tomar isso tudo? 
Dr. Nogueira: Sim, precisa. 
Paula  Está bem.  
Dr. Nogueira:  Olhe, na quinta-feira_______________________ vir cá?  
Paula:  Na quinta-feira, não _______________________. 
Dr. Nogueira: Então, depois venha cá. _______________________ levar a vacina da gripe. 
Paula:  Está bem, senhor doutor, eu venho cá para a semana. Muito obrigada. 
Dr. Nogueira: De nada. As melhoras! 
 

 

 

 

 

 

estar (3x) / sentir-se / ter (4x) / chamar-se / poder (2x) / morar / precisar / gostar / doer (2x) / dever 
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10. Observa as imagens e diz o que é que lhes dói ou qual é o problema de saúde que eles têm. 
 

 

a) _______________________________________________________________________________________. 

b) _______________________________________________________________________________________. 

c) _______________________________________________________________________________________. 

d) _______________________________________________________________________________________. 

 
11. O Dr. João Costa está a dar alguns conselhos à dona Weng. Observa as imagens e escreve frases.  
Dr.João: Dona Weng, a senhora... 

 

 

a) _____________________________________________________ 

 

 

 

b) _____________________________________________________ 
 

 

 

c) _____________________________________________________ 

 

 

 

d) _____________________________________________________  

 

a)  b)  c)  d)  
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12. Completa o texto com os verbos da caixa. 
 
 
 
 
 
 

Quer _______________ Portugal? Quer descobrir o que Portugal tem para _______________ em 15 dias? 

 
Eis o roteiro de 15 dias para visitar Portugal 
 
Dia 1 

_______________ a visita pela bela capital portuguesa. Lisboa _______________ a maior cidade de 

Portugal, _______________ no topo da lista entre os destinos turísticos mais populares da Europa. A cidade das 

sete colinas _______________ o coração dos visitantes em todo o mundo e encanta-os através de uma 

sumptuosa mistura de tradição e modernidade. 

Neste primeiro dia _______________ de visitar os bairros da Baixa e do Bairro Alto. _______________ ter 

a possibilidade de ver: 
 Praça Dom Pedro IV (Rossio) 
 Elevador de Santa Justa 
 Praça do Comércio 

 

Se tiver tempo _______________ de descobrir o Cristo Rei, um belo lugar para _______________ Lisboa, 

o Tejo e a Ponte 25 de Abril. 
 

Dia 2 

Comece por _______________ o bairro histórico de Alfama, a alma de Lisboa _______________ aqui. 

Perca-se nas pequenas ruas íngremes para descobrir: 
 Miradouro da Graça 
 Castelo de São Jorge 
 Miradouro de Santa Luzia 
 Sé de Lisboa 

 
Dia 3 

Para _______________ a sua visita em Lisboa, _______________ ir até Belém, onde 

_______________ os monumentos da época dos descobrimentos e tem mesmo de visitar: 

 A Torre de Belém 
 Padrão dos Descobrimentos 
 Mosteiro dos Jerónimos 
 Casa Pasteis de Belém 

 

Se lhe sobrar tempo, tem de ir ver o oceanário de Lisboa que se _______________ no Parque das Nações. 

 
 

 

Complemento Direto 
 
Os pronomes clíticos usam-se para: 
 

encontra-se / é / estão / situa / comece / ver / visitar / precisa /  tem / oferecer / 

conquistou / está / explorar / vai / terminar / deve 

http://gotoportugal.eu/pt/roteiro-para-visitar-lisboa/
http://gotoportugal.eu/pt/roteiro-para-visitar-lisboa-2/
http://gotoportugal.eu/pt/sitios-a-visitar-lisboa/
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● Substituir o complemento direto para evitar repetir a forma nominal: decidiu preparar uma galinha recheada e 
acompanhá-la com batatas assadas. 
 
● O complemento direto é o elemento nominal que se encontra à direita dos verbos. Estes verbos nunca são regidos 
por preposição. O complemento direto pode ser um objeto, uma pessoa, um conceito abstrato, etc. 
 
O ladrão assaltou a casa.               O ladrão assaltou-a. 
Sujeito    +   verbo    +    complemento direto 
 
O Eduardo queimou o jantar.              O Eduardo queimou-o.  
Sujeito    +   verbo    +    complemento direto 
 
Eu vi a Sara e o João ontem.               Eu vi-os ontem. 
Sujeito    +   verbo    +    complemento direto 
 

Pronomes de complemento direto 

Eu  -me O João viu-me ontem. 

Tu -te Ele ouviu-te cantar na rádio. 

 
Você/ele/ela/ o carro 

 
-o 

Eu chamei o João. Eu chamei-o muito alto. 
Ele comprou um carro. Ele comprou-o ontem. 
Você lavou o copo? Você lavou-o bem? 

 
Você/ele/ela/ a sopa 

 
-a 

Eu encontrei a Ana. Eu encontrei-a no café. 
Você comeu a sopa. Você comeu-a. 
 

Nós -nos Eles chamaram-nos esta manhã. 

 
Vocês/eles/elas/ os livros 

 
-os 

Eu vi os alunos. Eu vi-os na sala. 
Ele guardou os livros. Ele guardou-os na mala. 
 

 
Vocês/eles/elas/ as malas 

 
-as 

 
Ele encontrou as amigas. Ele encontrou-as no bar. 
Ele perdeu as malas. Ele perdeu-as no aeroporto. 

 

13. Substitui o complemento direto por um pronome. 
 
a) Ele vendeu o carro ontem à tarde. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
b) O Pedro comprou as malas naquela loja. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
c) Eu encontrei os meus amigos na rua. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
d) Ele encontrou _____________ na discoteca ontem à noite. (eu) 
 
e) O Eduardo viu _____________ na faculdade. (tu) 

 

Regras especiais 
Em alguns casos, os pronomes de complemento direto sofrem transformações nas formas –o/-a/-os/-as. 
 

a) Se a forma verbal termina em –r/ -s/ -z o pronome que a segue adquire um -l e as formas nominais ficam -lo/-
la/-los/-las e o verbo perde estas consoantes no final. O cão ladrava muito assustado e ele tentava acalmá-lo. 
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-r Ele vai fazer a cama.             Ela vai fazê-la. 1 
    Ela está a lavar as mãos.              Ela está a lavá-las. 
 
-s Tu bebes o sumo todo.             Tu bebe-lo. 
    Nós vemos a Sara todos os dias.              Nós vemo-la. 
 
-z O Rui faz os trabalhos de casa.             O Rui fá-los.2 
    Ele traz a mala para a escola.               Ele trá-la. 

 

b) Se a forma verbal termina em –m/ -ão/ -õe, o pronome adquire um -n e as formas nominais ficam –no/-na/-
nos/-nas. 
 
-m Eles apagaram o fogo.          Eles apagaram-no. 
      Eles fazem as sandes.           Eles fazem-nas. 
 
-ão Eles dão o documento ao Luís.           Eles dão-no ao Luís. 
       Eles dão os livros ao amigo.           Eles dão-nos ao amigo. 
 
-õe Ela põe os livros na mesa.           Ela põe-nos na mesa. 
       Ele propõe a ideia aos colegas.          Ele propõe-na aos colegas. 
 

1 Nas formas verbais terminadas em –ar e -er, o r desaparece e as vogais a e e são acentuadas (-á, ê). 
2Nas formas verbais terminadas em –z, o –z desaparece e as vogais antecedentes são acentuadas (-á, ê). 
 

14. Substitui os complementos diretos por pronomes (formas verbais terminadas em -r / -s / -z). 
 

a) O João pôs a mesa na sala de jantar. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) Tu partes a louça quando estás distraída. 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Ele traz o dicionário para a aula. 
_______________________________________________________________________________________ 
d) Ele está a comprar as maçãs na loja. 
_______________________________________________________________________________________ 
e) Ontem eu fiz os exercícios todos. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

15. Substitui os complementos diretos por pronomes (formas verbais terminadas em -m / -ão / -õe). 
 

a) Ela põe as canetas na mala todos os dias. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) Eles dão os papéis ao Paulo. 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Elas veem o filme no cinema. 
_______________________________________________________________________________________ 
d) A Sara e o Rui leem as revistas todas as semanas. 
_______________________________________________________________________________________ 
16. Substitui os complementos diretos por pronomes. 
 
a) Eles dão presentes frequentemente aos filhos. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) Ela põe os livros na pasta. 
_______________________________________________________________________________________ 
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c) Eles bebem a água muito fria. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Colocação dos pronomes de complemento direto na frase 
 
O pronome de complemento direto coloca-se: 
 
● depois do verbo na maior parte dos casos: Os bombeiros controlaram o incêndio e apagaram-no rapidamente. 
● antes do verbo, quando este é precedido de advérbios, conjunções, pronomes indefinidos e interrogativos, 
preposições e locuções prepositivas: Alguns segundos depois, os bombeiros chegaram porque os vizinhos os tinham 
chamado. 
 
Eles não comem a sopa.              Eles não a comem. 
Ela nunca faz os trabalhos de casa.              Ela nunca os faz. 
Tu já bebeste o sumo.              Tu já o bebeste. 
Ele também comprou o carro.             Ele também o comprou. 
Quando é que você comprou o carro?              Quando é que você o comprou? 
Todos comeram o bolo de aniversário.              Todos o comeram. 
Quem é que viu a Sara?              Quem é que a viu? 
Enquanto ela bebia o café, lia o livro.            Enquanto o bebia, lia o livro. 
Estava à janela, quando vi a Sara.              Estava à janela quando a vi. 
Ela foi à janela para ver o amigo.               Ela foi à janela para o ver. 
Ela saiu depois de ver o filme.                Ela saiu depois de o ver. 

 
17. Substitui os complementos diretos por pronomes. 
 
a) Ele nunca come a sopa. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) Tu também fizeste os trabalhos de casa? 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Eles já leram os livros todos. 
_______________________________________________________________________________________ 
d) Ela comprou o pato, mas ela não cozinhou o pato. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Complemento Indireto 
 

● O complemento indireto é o elemento nominal que se encontra à direita dos verbos, depois de uma preposição. 
Estes verbos são regidos por preposição. 
● O pronome de complemento indireto usa-se para evitar repetir a forma nominal do complemento indireto. Na 
semana passada comprei um novo livro de francês para Estrangeiros ao Paul e enviei-lhe o livro para o s Estados 
Unidos. 
● Alguns verbos têm dois complementos (direto e indireto) 
 
 
 
O Daniel telefonou ao pai.          O Daniel telefonou-lhe. 
Sujeito    +   verbo    +    complemento indirecto 
 
O Rui deu os livros aos amigos.         O Rui deu-lhes os livros.  
Sujeito    +   verbo    +    complemento directo    +    complemento indirecto 
 

Pronomes de complemento indirecto 
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Eu -me O João deu-me a caneta. 

Tu -te Ele pediu-te um favor. 

Ele /ela/você -lhe Eu enviei uma carta ao João. Eu enviei-lhe uma carta. 

Nós -nos Eles compraram-nos o jornal esta manhã. 

Vocês -vos Eu emprestei-vos o dicionário. 

Eles/elas -lhes Ele telefonou às amigas. Ele telefonou-lhes. 

 
18. Substitui os complementos indiretos por pronomes. 
 
a) Ele deu o carro aos filhos. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) A Susana disse a verdade ao pai. 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Eu contei a história toda (a ti). 
_______________________________________________________________________________________ 
d) Ele pediu um favor (a mim). 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Colocação dos Pronomes de Complemento indireto na frase. 
Eles não dão o disco ao Pedro.                Eles não lhe dão o disco. 
Ela nunca telefona aos pais.               Ela nunca lhes telefona. 
Já pediste o carro ao teu pai?               Já lhe pediste o carro? 
Ele também enviou a carta ao Rui.               Ele também lhe enviou a carta. 
Quando é que você comprou o carro ao Luís?             Quando é que você lhe comprou o carro? 
Todos telefonaram (a mim).             Todos me telefonaram. 
Enquanto ela lia o livro ao filho, ele adormeceu.              Enquanto ela lhe lia o livro, ele adormeceu. 
 
19. Substitui o complemento indireto pelos pronomes corretos. 
 
a) Eu não pedi um livro ao João. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) Eu nunca dou um presente à Paula. 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Eles costumam telefonar aos amigos aos sábados. 
_______________________________________________________________________________________ 
d) Quando é que tu pediste o dinheiro ao teu irmão? 
_______________________________________________________________________________________ 
e) Tu emprestaste dinheiro ao Henrique e ao António? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


