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N Í V E L   A 1 

 

–  REVISÕES – 

A. A Sofia e a Ana encontraram-se ontem na Torre de Macau. Vai ouvir só o que diz a Sofia. 
Escolher a resposta da Ana. 

 

1. i) Não. Agora moro na Taipa. 
ii) Não. Morei em Macau. 
iii) Sim, vou viver em Macau. 

2. i) É pequena, mas acolhedora. 
ii) Moro perto do Parque Central. 
iii) Está limpa. 

3. i) Sim, pode ser. 
ii) Não posso almoçar amanhã. 
iii) Sim. Gosto muito de comer. 

4. i) Não gosto de comida chinesa. 
ii) Sim, adoro comida portuguesa. É ao lado do parque. 
iii) Acho que sim. Fica perto do Dom Galo, certo? 

5. i) Não. Eu não vou. 
ii) Sim. A que horas? 
iii) Sim. Em que dia? 

6. i) Essa hora é muito cedo. Pode ser às oito e meia? 
ii) Não. Prefiro no sábado. 
iii) Desculpa, mas não posso. 

7. i) Quem é o Rui? 
ii) Acho que ele já tem planos. 
iii) A sério? 

8. i) Sim, vou para casa. 
ii) Sim, vou. 
iii) Trabalho. 

9. i) Estou cansada. 
ii) Vou apanhar o autocarro. 

iii) Vim de táxi. 

10. i) Sim, vamos. 
ii) Não gosto. 
iii) Vamos no domingo. 
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B. Vai ouvir os textos e marcar com um X o que cada uma das pessoas gosta de fazer nos seus 
tempos livres. 

 

 Pedro Joana 

ir ao Facebook   

passear   

dançar   

jogar computador   

ir à internet   

fazer compras   

ler   

ver televisão   

ir ao cinema   

sair com os amigos   

ir a concertos   

fazer desporto   

ouvir música   

ver um DVD   

cantar   

ir a espetáculos   

C. Vai ouvir o diálogo e dizer se as frases são verdadeiras ou falsas. 
 V|F 

a) O João está a convidar a Marta para ir ao cinema.  

b) A Marta aceita o convite.  

c) O João quer ver um filme de ação.  

d) A Marta não quer ver este filme.  

e) Eles vão encontrar-se à entrada da Torre de Macau às 18h10.  

f) O filme tem uma sessão às seis e quarenta e cinco da noite.  

g) Eles vão ver o filme no cinema UA no Galaxy  

h) Os quatro amigos vão de autocarro para o cinema.  

D. Vai ouvir 5 convites. Assinalar com um X a resposta a cada um dos convites. 
 

nomes aceita recusa 
Cátia   

Carlos   

Inês   

Paulo   

Mariana   



3  

 

E. Vai ouvir o texto e dizer se as frases são verdadeiras ou falsas. 
 

 V/F 

a) O filme estreia primeiro na Alemanha.  

b) É um filme de ação.  

c) O título do filme é Cartas da Guerra.  

d) O filme estreia apenas em dois países.  

e) O realizador do filme chama-se Diogo Nogueira.  

f) Os atores principais do filme são um homem e duas mulheres.  

g) Em Portugal, o filme estreia em abril.  
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F. Ler as mensagens. De acordo com as mensagens, dizer se as frases são verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oi, Jane! Olha, faço anos na próxima sexta e  

vou fazer uma festa no sábado. Não queres vir à 

minha festa? A Mary também vem. É às 20h30, 

mas podes chegar mais cedo. 
 

Oi Júlia, claro que sim! Onde vai ser a 

festa? 

 

 

Ah! Desculpa! Vai ser em minha casa! Olha, 

podes convidar a tua irmã? Não tenho o 

número de telemóvel dela. 
 

Está bem. Eu vou convidar a minha 
irmã, mas tenho a certeza que ela 
também vai! 
Vou chegar mais cedo para te ajudar a 
preparar as coisas. Vou combinar com 
a Mary às seis e, depois, vamos juntas 
para a tua casa. Tenho a certeza que a 
minha irmã também vai tentar ir mais 
cedo para te ajudar! 

 

Ok. Muito obrigada. Até sábado, beijos! 
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Gabriel Ramos «gabriel.ramos@gmail.com» 

 V|F 

a) A festa da Júlia é às oito e meia da noite.  

b) A Júlia envia a mensagem hoje de manhã.  

c) A Júlia está a convidar a Jane para a festa de aniversário dela.  

d) A Júlia faz anos no sábado.  

e) A irmã da Jane recusa o convite.  

f) A Jane vai chegar à festa mais tarde para ajudar a Júlia.  

g) A Jane vai convidar uma amiga dela para a festa da Júlia.  

 
 

G. Ler o e-mail do Gabriel. Selecionar a pergunta correta para cada resposta. 
 
 
 
 

 

João Marques «joao_marques@hotmail.com» 
 

 

Convite 

Oi, João! 

Tudo bem? Eu estou bem, mas ando um pouco cansado. Tenho muitas aulas! Sabes quem 

vem visitar-me a Macau? O Tomás! Ele chega esta quarta-feira e vai ficar cá duas semanas. 

Como sabes, o meu apartamento é bastante confortável e espaçoso. A cozinha e a sala de 

estar são grandes, e também tenho um quarto de visitas e duas casas de banho, por isso, não 

há problema! Ele vai ficar comigo lá em casa. Já está tudo preparado. Está tudo limpo e 

arrumado! Agora já posso descansar! 

Olha, já tens planos para esta sexta? Estou a escrever-te porque quero convidar-te para 

jantares connosco. Quero ir ao restaurante tailandês que fica ao lado do edifício onde vivo. 

Sabes que adoro comida tailandesa e eu sei que também é a tua comida preferida! Assim, 

podes conhecer o meu irmão Tomás. Ele é uma pessoa muito simpática e divertida! Tenho a 

certeza de que vais gostar muito dele! Depois, acho que podemos ir a um bar, que achas? 

Depois conversamos melhor. 

Tchau, Gabriel. 

mailto:gabriel.ramos@gmail.com
mailto:gabriel.ramos@gmail.com
mailto:joao_marques@hotmail.com
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1. 

a) O João já conhece o Tomás? 
b) O Tomás já conhece o Gabriel? 
c) O João já conhece o Gabriel? 

 
Não, ainda não conhece. 

 
2. 

a) Como é o Gabriel? 
b) Como é o João? 
c) Como é o Tomás? 

 
Simpático e divertido. 

 
3. 

a) Quanto tempo é que o João vai estar em Macau? 
b) Quantos dias é que o Tomás vai ficar cá? 
c) Quando é que o Tomás chega? 

 
Quinze dias. 

 
4. 

a) A casa do Gabriel tem muito espaço? 
b) A casa do Gabriel é perto do restaurante tailandês? 
c) O apartamento do Gabriel está arrumado? 

 
Sim, é. 

 
5. 

a) Quem é o Tomás? 
b) Qual é o grau de parentesco entre o Gabriel e o Tomás? 
c) Como é que eles são? 

 
São irmãos. 

 
6. 

a) Onde é que o João vai jantar no sábado? 
b) Onde é que o Tomás vai dormir? 
c) Onde fica o restaurante tailandês? 

 
Em casa do irmão. 

 
7. 

a) O apartamento do irmão do Tomás é pequeno? 
b) O apartamento do Gabriel é espaçoso? 
c) A casa do Gabriel não é espaçosa? 

 
Não, é espaçoso. 

 
8. 

a) A que restaurante é que eles vão? 
b) Que tipo de comida é que o João e o Gabriel preferem? 
c) Qual é o restaurante preferido deles? 

 
Tailandesa. 

 

H. Ler o texto. Há 15 erros. Encontrar e corrigir os erros. 

 
Eu chamo-me Andy, é da Zhuhai, tenho 20 anos e sou estudante de Hotelaria no Instituto 

Formação Turística. Estudo no terceira ano e gosto muito meu curso. Eu moro com duas colegas num 
apartamento na Taipa. Eles são muito simpáticos e divertidos! 
Normalmente, levanto-se muito cedo, às 7h00, e vou correr. Costumo praticar desporto todos os dias. 
Depois tenho aulas durante toda a manhã. Sempre almoço com os meus colegas na cantina do IFT. À 
tarde, costuma estudar um pouco na biblioteca. Ao terça e quinta à noite estudo espanhol na escola de 
línguas. 
Nos fins de semana, eu costumo joga badminton e ver filmes em casa. Às vezes, vou ao cinema com os 
meus amigos ou ao karaoke. Mas, esta fim de semana, vou sair de Macau porque vou visitar os meus 
pais em Zhuhai. 

 

I. Completar o texto com as preposições corretas contraídas ou não com os artigos. 
 

Geralmente,  o David sai    casa  oito  horas e vai   o  trabalho. Ele vai     
autocarro n.º 33  ao  centro  de  Macau.  Todos  os dias, passa   rotunda perto da 
universidade,  ponte Nobre de Carvalho e sai   autocarro         _ rotunda em frente 
do Hotel Lisboa. Ao fim do dia, quando sai cedo  trabalho, gosta   passear  pé 
ou vai um pouco até    jardim de São Francisco. Às vezes, vai ao ginásio. Ele pratica judo três 
vezes   semana com um colega. O ginásio fica um pouco longe   trabalho, por isso, ele 
vai  carro   o  colega.  Passam, outra vez,   rotunda do Hotel Lisboa e vão 
  avenida da Amizade. Depois, viram  esquerda  jardim perto  ginásio 
e estacionam o carro  parque de estacionamento. 


