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N Í V E L  A 1  

 

–  PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES – 
 

1. Fazer corresponder as imagens às atividades. 

 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

 

  

   

 

estudar tocar um 
instrumento 

correr praticar 
voleibol 

passear dormir 

      

 

2. Ouvir e ler o diálogo com atenção. 

Hoje é segunda-feira. A Maria e a Joana encontram-se e falam sobre o fim de semana 

passado. 

Maria: Olá, Joana! Então, como estás? 
Joana: Bem e tu? 
M: Também, obrigada. Que tal o teu fim de semana passado? 
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J: Uma chatice! Estudei durante a tarde de sábado e ontem, o dia todo! Imagina! 
M: A sério? Mas tens teste hoje? 
J: Sim! De Português! Mas, olha, conta lá o teu fim de semana… 
M: Olha, espetacular! Pratiquei voleibol com os meus amigos e passeei com os meus pais no 
parque. 
J: Que sorte…! 
M: Mas, então, no sábado de manhã também estudaste? 
J: Não, passei a manhã toda a dormir. Dormi, dormi e dormi… 
 

3. Escolher a opção correta para cada uma das frases: 

 

3.1. A Joana e a Maria conversam sobre: 

a) o próximo fim de semana. 

b) o fim de semana passado. 

c) a semana passada. 

3.2. A Joana diz que: 

a) passeou durante o fim de 

semana. 

b) dormiu durante todo o fim de 

semana. 

c) estudou durante quase todo o 

fim de semana. 

3.3. Contrariamente, durante o fim de 

semana, a Maria: 

a) praticou desporto e passeou. 

b) praticou futebol e saiu com os 

pais. 

c) estudou para o teste de 

Português e dormiu. 

3.4. No sábado, a Joana: 

a) estudou para o teste. 

b) dormiu toda a manhã. 

c) dormiu todo o dia.



 

3 
 

 

4. Fazer corresponder as expressões com os seus sinónimos. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escolher 2 das expressões e fazer frases para dizer ao/à colega. 

PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES 
 

“Estudei durante a tarde de sábado e ontem, o dia todo!” 
“Pratiquei voleibol com os meus amigos e passeei com os meus pais no parque.” 

 
➢ Usa-se para falar de ações ou eventos concluídos no passado. 

 
EXPRESSÕES DE TEMPO (PRESENTE, FUTURO PRÓXIMO E PPS) 

 

Presente Futuro Próximo PPS 

Hoje 
 

Amanhã 
Depois de amanhã 

Ontem 
Anteontem 

 
Esta semana 

 

 
Na próxima semana 

 

 
Na semana passada (= há 

uma semana) 

 
Este mês 

 

 
No próximo mês 

 

 
No mês passado (= há um 

mês) 

 
Este ano 

 
No próximo ano 

 
No ano passado (=há um 

ano) 
 

 

VERBOS REGULARES 
 

 -ar 
estudar 

-er 
correr 

-ir 
dormir 

Eu estudei corri dormi 
Tu estudaste correste dormiste 
Ele/Ela/Você estudou correu dormiu 
Nós estudámos corremos dormimos 
Eles/Elas/Vocês estudaram correram dormiram 

1. Que tal…? a) de verdade 

2. Uma chatice! b) dizer/descrever algo 

3. A sério? c) de que forma/modo 

4. Olha… d) que não é interessante 

5. Conta lá… e) chamar a atenção 
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ATENÇÃO: 
 

   1.° pessoa do singular 

praticar eu pratiquei, tu praticaste, ele praticou, nós praticámos, eles praticaram 

tocar eu toquei, tu tocaste, ele tocou, nós tocámos, eles tocaram 

jogar eu joguei, tu jogaste, ele jogou, nós jogámos, eles jogaram 

ficar eu fiquei, tu ficaste, ele ficou, nós ficámos, eles ficaram 

começar eu comecei, tu começaste, ele começou, nós começámos, eles começaram 
 

TER EM ATENÇÃO: 

 -ar 
passear 

-ir 
sair 

Eu passeei saí 
Tu passeaste saíste 
Ele/Ela/Você passeou saiu 
Nós passeámos saímos 
Eles/Elas/Vocês passearam saíram 

 

PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES (PPS) 
 

➢ Os verbos irregulares ser, ir, ter, estar, ver, vir e fazer têm uma forma diferente em 
cada pessoa.  

 

VERBOS IRREGULARES 
 

 Ser / Ir Ter Estar 
Eu fui tive estive 
Tu foste tiveste estiveste 
Ele/Ela/Você foi teve esteve 
Nós fomos tivemos estivemos 
Eles/Elas/Vocês foram tiveram estiveram 

 

TER EM ATENÇÃO:  
Os verbos ser e ir têm formas idênticas no PPS, mas continuam a ser dois verbos com 
significados diferentes. 

✓ A Ana foi a melhor aluna da turma no ano passado. 
✓ Ela foi para Portugual estudar português no ano passado. 

 

 Ver Vir Fazer 
Eu vi vim fiz 
Tu viste vieste fizeste 
Ele/Ela/Você viu veio fez 
Nós vimos viemos fizemos 
Eles/Elas/Vocês viram vieram fizeram 
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1. Completar com os seguintes verbos no pretérito perfeito simples: 

Comprar/ ele ________ 

Dormir/ tu __________ 

Falar/ nós __________ 
 

Ouvir/ eles _________ 

Tocar/ ela _________ 

Praticar/ eu ________ 

 

Ficar/ eu ___________ 

Jantar/ nós _________ 

Passear/ você______ 

Ler/ vocês _____ 

Jogar/ eu ______ 

Sair/ tu ________ 

2. Completar as frases com os verbos. 

a) Ontem, eu __________________ (jantar) fora com o Pedro.  
b) No domingo passado, eu e a Rita __________________ (passear) juntos na praia. 
c) No ano passado, eles __________________ (estudar) em Londres. 
d) Na terça-feira à noite a Maria __________________ (sair)com os amigos. 
e) Anteontem o João __________________ (jogar) futebol com os colegas. 
f) Nós __________________ (ouvir) música ontem. 
g) Na semana passada tu __________________ (ler) um livro.  
h) Há dois anos, vocês __________________ (comprar) um apartamento. 
i) Ontem, eu __________________ (dormir) até tarde. 
j) No mês passado, nós __________________ (praticar) tai-chi. 
 

3. Responder às perguntas, usar só o verbo. 

a) Falaste com ele? _________________________________. 
b) Vocês compraram os bilhetes de cinema? _________________________________. 
c) Leste o livro? _________________________________. 
d) Ontem, jogaste basquetebol? _________________________________. 
e) Vocês dormiram até tarde? _________________________________. 
4. Fazer frases com os verbos na forma correta. 

a) (ele / praticar kendo / ao fim de semana) _________________________________________. 
b) (amanhã / eu / jogar futebol com os meu amigos) __________________________________. 
c) (a Rita / tocar violino / no sábado passado) ________________________________________. 
d) (tu / ouvir música / ontem à noite) _______________________________________________. 
e) (as minhas amigas e eu / passear pela praia / no próximo fim de semana) 
_____________________________________________________________________________. 
f) (no ano passado / elas / estudar em Lisboa) 
_____________________________________________________________________________. 
g) (normalmente / eles / sair à noite) _______________________________________________. 
 

5. Completar o diálogo com os verbos no tempo e na forma corretos.  

Ana: Olá Rui. Tudo bem?  
Rui: Sim. E tu? 
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Ana: Também estou bem. Olha ____________ (querer) ir ao cinema? Quero ver os Avengers.  
Rui: Oh! Já  ____________ (ver). No sábado, ____________ (ir) ao cinema com uns colegas.  
Ana: Não há problema. ____________ (perguntar) à Marta. Podemos  ____________ (jantar) 
no Mariazinha amanhã.  
Rui: Não sei muito bem onde fica.  
Ana: Olha, ____________ (ir) lá pela primeira vez na sexta-feira passada. ____________ 
(apanhar) o 33 e ____________ (sair) na paragem da Almeida Ribeiro. Amanhã, podes 
____________ (apanhar)o mesmo autocarro e ____________ (sair) na mesma paragem. 
Depois, ____________ (atravessar) o Leal Senado e ____________ (virar) para a rua das Ruínas 
de São Paulo. ____________ (ver) uma loja da Body Shop, certo?  
Rui: Sim, sei qual é.  
Ana: ____________ (subir) essa rua e ____________ (encontrar)logo o restaurante à tua 
direita. Encontramo-nos lá às oito? 
Rui: Está bem.  
Ana: Até amanhã.  
 

6. Ler e ouvir os textos com atenção. 
 

I. Olá, eu sou o Carlos e no meu tempo livre costumo sair com os meus amigos à noite, 
mas no fim de semana passado fiz algo diferente: fui a Hong Kong. No sábado, visitei o 
Peak, claro, e os mercados de rua, também subi à Torre do relógio e à noite passeei no 
Tsim Sha Tsui. No domingo, fui à Disneyland e estive lá o dia todo. Foi mesmo muito 
divertido! 
 

II. Olá, chamo-me Maria Soares. No meu tempo livre, prefiro ficar em casa a brincar com 
os meus filhos. Eles têm 3 e 5 anos e costumamos ir ao parque ou a Coloane passear, 
mas este fim de semana fomos ao cinema. Vimos o novo filme de animação, que 
estreou na semana passada. Os miúdos adoraram!  

 
 

III. Olá, eu sou o António e já estou reformado, por isso tenho muito tempo livre. Gosto 
muito de estar com os meus amigos a jogar cartas ou majong. Ao fim de semana, 
normalmente, os meus filhos vêm visitar-me e passamos tempo juntos, mas no 
domingo à noite fui com a minha mulher ver um espetáculo de Ópera de Pequim. 
Consegui bilhetes para a primeira fila e estivemos bem perto dos atores. Tive a 
sensação de regressar ao passado! Gostei muito! 
 

7. Fazer corresponder as atividades de tempos livres do fim de semana passado a cada uma 

das personagens. Há atividades a mais. 

Atividades Carlos Maria António 

passear    

ir ao cinema    

ver um espetáculo    

viajar    

sair à noite    
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fazer desporto    

ir às compras    

estar com a família    

jogar cartas    

ir ao parque    
 

8. Responder às seguintes questões: 

a) O que é que o Carlos fez no domingo passado? 
___________________________________________________________________________ 
b) Aonde é que a Maria foi com os filhos no fim de semana? 
___________________________________________________________________________ 
c) O que é que eles viram? 
___________________________________________________________________________ 
d) O que é que o António e a mulher fizeram no domingo à noite? 
___________________________________________________________________________ 
e) Como foi o espetáculo? 
___________________________________________________________________________ 
 

9. Completar o texto com os verbos no PPS. 
 

Nas últimas férias, a família Esteves (1)_____________________ (viajar) para a 
Austrália. Eles (2)_____________________ (estar) lá durante duas semanas e 
(3)_____________________ (ficar) em casa dos amigos, em Sidney. 
(4)_____________________ (passear) pela cidade e (5)_____________________ (ir) à 
praia.  

(7)____________________ (estar) bom tempo, com muito sol. Eles 
(8)_____________________ (sentar-se) numa esplanada à beira-mar e 
(9)_____________________ (fazer) uma pausa para apreciar a paisagem enquanto 
(10)_____________________ (comer) um gelado.  

Eles (11)_____________________ (ter) umas férias muito cansativas, mas todos 
(12)_____________________ (achar) que (13)_____________________ (ser) demasiado 
curtas! 

 

 


