
  
    

 

 

 

I –  COMPREENSÃO DO ORAL 

 

1. Ouvir e assinalar as afirmações com V (verdadeiro) ou F (falso).  

 

a) A Ana quer umas sandálias verdes.  

b) Ela não calça o número 38.  

c) As sandálias não ficam bem à Ana.  

d) A Ana quer um número maior  

e) A Ana não compra nenhumas sandálias.  

f) A Ana paga com dinheiro.  

 
  

2. Ouvir e assinalar com uma cruz (X) a resposta correta: 
 

a. O Daniel e a Eva estão a : 

 
a) Almoçar;                           ____     

b) Lanchar;                            ____ 

c) Jantar.                               ____ 

b. Quem é que pediu a ementa? 

 

a) O Daniel;                          ____ 

b) A Eva;                               ____ 

c) Ninguém pediu a ementa. ____ 

c. O que é que a Eva pediu? a) Bacalhau com natas;         ____ 

b) Peixe assado;                    ____ 

c) Frango assado.                  

d. O que é que eles pediram para 

beber? 

 

a) Vinho branco;                   ____ 

b) Vinho tinto;                       ___ 

c) Água.                                 ___ 

e. Quem é que quis sobremesa? 

 

a) A Eva;                               ____ 

b) O Daniel;                          ____ 

c) A Eva e o Daniel.             ____ 

f. O empregado  levou    uma 

sobremesa para a mesa do 

Daniel e da Eva. Qual? 

a) Mousse;                            ____ 

b)  Salada de frutas;              ____ 

c) Pudim.                              ____ 

g. No final, antes de pagar, o 

Daniel e a Eva pediram? 
 

a) a gorjeta;                           ____ 

b) o troco;                              ____ 

c) a conta.                             ____ 

3. Ouvir a previsão do tempo para Lisboa e Pequim e assinalar a resposta 

correta com uma cruz (X). 

 

1. Em Lisboa, o céu vai estar: 

 

a) Limpo; 

b) Pouco nublado; 

c) Muito nublado. 
 

2. A temperatura máxima em Lisboa vai ser de: 

a) b) c) 

   



 

a) 2º; 

b) 5º; 

c) 12º. 
 

3. Em Lisboa, vai haver vento: 

 

d) Fraco; 

e) Moderado; 

f) Forte. 
 

4. Em Pequim, o céu vai estar: 

 

d) Limpo;      

e) Pouco nublado; 

f) Muito nublado. 
 

5. A temperatura mínima em Pequim vai ser de: 

 

a) 4º; 

b) 14º; 

c) 20º. 
 

6. Em Pequim, a humidade vai estar entre os: 

 

a) 17% e os 47%; 

b) 27% e os 57%; 

c) 37% e os 67%. 
 

7. Em Pequim, o vento vai estar: 

 

a) fraco; 

b) moderado; 

c) forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

   

a) b) c) 

   

a) b) c) 

   

a) b) c) 

   

a) b) c) 

   

a) b) c) 

   



  
    

II – COMPREENSÃO DA LEITURA 

 

1. Vai ler o texto. Deve 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. 

 

 

 

Coluna A 

 
Coluna B 

1. A Lúcia escreveu…. 

2. A Lúcia esteve de férias… 

3. Nas praias de Sagres há… 

4. O tempo esteve bom… 

5. A Ana vai de férias… 

 

 

 

A….durante duas semanas. 

B…só houve vento no ultimo dia. 

C…com a família. 

D…por isso fizeram alguns passeios. 

E…em breve. 

F…poucas pessoas. 

G…só a algumas pessoas. 

H…no Algarve, pela última vez. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 Querida Ana, 

As férias acabaram e amanhã já vou trabalhar. Recebeste o meu postal? Só escrevi para ti e para os meus 

pais. 

O João e eu gostámos muito das férias. Fomos outra vez para o Algarve,mas para um sítio diferente: fomos 

para Sagres,onde estive uma vez,há muitos anos atrás. Sagres é uma vila muito bonita e não mudou 

muito:continua pequena,com casas brancas e baixinhas. É um sítio calmo e bom para descansar. 

Na primeira semana não fizemos quase nada: fomos todos os dias para a praia. Em Sagres, as praias são 

muito bonitas e não têm muitas pessoas. 

Às  vezes, em Sagres o tempo não é muito bom porque há muito vento,mas nós tivemos sorte: só houve 

vento no último dia de férias. O tempo esteve bom com sol e calor. Na segunda semana não fomos muito à 

praia. Fizemos alguns passeios a pé e de carro, porque nos esquecemos de levar as bicicletas. 

E tu, começas as férias na próxima semana? Vais outra vez para o Minho, não é? Ou tens outros planos? 

 Beijinhos, 

Lúcia 



 

III –  FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
 

1. Completar os espaços do texto com os indefinidos da caixa. A cada espaço 

corresponde um indefinido. 

 

nenhum                            nada                           ninguém                          tantas                     

alguém                  todos                        algum                          outros                         

alguns                          muitos 

Em Macau, há ____________________ restaurantes chineses, mas 

__________________ são portugueses e __________________são japoneses. Ainda 

não encontrei ________________ restaurante de comida alemã. Será que, em Macau, 

________________ gosta de comida alemã? Ou há ________________restaurante e eu 

não conheço? Acho que, em Macau, deve haver _______________ que gosta de comida 

alemã! Eu, por exemplo, aprecio ______________ os pratos alemães. Tenho 

________________ saudades dessa comida! Por outro lado, há pessoas que não gostam 

mesmo _______________ de comida alemã.  

2. Fazer frases e juntar com as palavras da caixa. Utilizar cada palavra uma só 

uma vez. 

 

porque                       como                          quando                                 enquanto                                      

e                                             por isso 

a. Nas próximas férias / (eu) ir / Paris 

visitar / Eurodisney. 

______________________________________________________________________ 

b. Normalmente /ele / pôr / mesa 

eu / fazer / jantar 

______________________________________________________________________ 

c. Ontem / Pedro / chegar /atrasado / jantar 

ter de / meter / gasolina /  carro 

______________________________________________________________________ 

d. eu / dar / Joana/ presente / Natal 

ela / dizer-me / sempre / obrigado 



  
    

______________________________________________________________________ 

e. (nós) acabar / trabalho / cedo 

(nós) poder / ir / teatro 

______________________________________________________________________ 

f. (vocês) ter / muito /dinheiro 

(vocês) fazer /compras /caras 

______________________________________________________________________ 

3. Construir frases para cada situação. Exprimir dúvida. Seguir o exemplo. 

 

Exemplo: 

   Você foi às compras, mas não encontrou nada interessante. 

   - Será que as pessoas já compraram tudo? 

 

a. Você combinou jantar com a Teresa às 20 horas, mas ela não apareceu. 

______________________________________________________________________ 

b. São cinco da manhã e batem à sua porta. 

______________________________________________________________________ 

c. Há meia hora que você tenta falar com o seu amigo, mas o telefone dele está 

sempre ocupado. 

______________________________________________________________________ 

d. Você vai viajar e está dentro do avião. O avião não levanta voo. 

______________________________________________________________________ 

e. Você chega a casa de um amigo para jantar. Você bate à porta e ninguém 

responde. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

IV - PRODUÇÃO ESCRITA 

1. Escrever um texto sobre a última viagem que fez. Contar: 

- Onde foi? 

- Quando foi? 

- Como foi? 

- Com quem foi? 

- Quanto tempo esteve nesse local? 

- O que viu e o que fez? 

 

O texto deve ter uma extensão de 100-120 palavras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 BOM TRABALHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


