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Nível A1 
 
 
 
 
 
 

 
COMPREENSÃO DO ORAL 

 

Tarefa 1 
Observar o mapa do metro de Lisboa e ouvir as indicações dadas. Escrever o nome da estação 
para onde querem ir. 

 

 
 

a. Praça de Espanha para  . 

 
b. Campo Pequeno para  . 
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Tarefa 2 

Ouvir as indicações a, b e c. Escrever nos espaços abaixo o destino final de cada uma das 
pessoas. 

A B C 

   

 

Tarefa 3 
Vai ouvir um diálogo e ler 10 frases sobre esse diálogo. Há 5 frases verdadeiras e 5 frases 
falsas. Deve marcar com um X apenas as frases verdadeiras. 

 

a. A Joana é neta da Josefina.  

b. A Josefina pergunta à Joana se vai estar bom tempo no dia seguinte.  

c. A Josefina sabe como é que o tempo vai estar no dia seguinte.  

d. A avó consulta a previsão meteorológica no jornal.  

e. Vai chover durante todo o dia.  

f. Só vai chover durante a manhã.  

g. A temperatura vai variar entre os 26ºC e os 29ºC e a humidade relativa vai ser de 96%.  

h. A temperatura vai variar entre os 26ºC e os 29ºC e a humidade relativa vai ser de 66%.  

i. A Joana também tem de levar uma gabardina e um guarda-chuva para a piscina.  

j. A Josefina acha que a neta só vai precisar dos chinelos e fato de banho para a piscina.  

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tarefa 4  
O João faz um convite aos amigos. Vai ouvir o diálogo e escrever os nomes da caixa debaixo 
das imagens. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

 
 

 

  

Margarida Paula João Mariana Mãe da Margarida 
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COMPREENSÃO DA LEITURA 

 
 

Tarefa 1 

Ler o texto com atenção e, depois, completar a árvore genealógica com: nome, idade e grau 
de parentesco. Fazer a relação do grau de parentesco com o Tiago. 

 
Olá! Esta é a minha família. Eu chamo-me Tiago e tenho 12 anos. A minha irmã é a Sara e 

ela é divertida, mas, às vezes, é chata. A Sara tem 9 anos e está sempre alegre. Os nossos 

pais chamam-se André Martins e Mariana Martins. Ele tem 38 e ela tem 36. Agora, nós 

moramos em Macau, num apartamento pequeno, mas confortável. A minha mãe tem dois 

irmãos: um irmão, o Rogério e uma irmã, a Sílvia. A irmã dela tem 40 anos e o irmão tem 

29 anos. Os pais deles são o Mário Andrade e a Cristina Andrade. Eles já não são 

muito novos; ele tem 75 anos e ela tem 73 anos, mas são muito simpáticos. Eles moram em Coimbra e ao 

fim de semana gostam de passear pela cidade. O irmão da minha mãe é solteiro, mas a irmã da minha 

mãe é casada com o Luís que tem 42 anos e eles têm um filho, o Miguel. O Miguel tem 8 anos e adora 

brincar com o cão dele, o Pintas. Os pais do meu pai são portugueses, de Lisboa, mas agora moram no 

Porto. Todos os anos vêm a Macau visitar-nos, mas apenas no Outono, porque nessa altura  do ano o 

tempo está melhor; não está frio, nem calor. O Manuel tem 70 anos e a Linda tem 68 anos. Eles têm três 

filhos: o meu pai, a Lara e o Roberto. O Roberto tem 35 anos, é divorciado e tem uma filha de 6 anos, a 

Maria, mas a Lara é solteira. Ela tem 24 anos e ainda está a estudar. 

 
 

Tarefa 2 
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Depois de ler o texto e de completar a árvore genealógica, assinalar as seguintes afirmações 
como falsas (F) ou verdadeiras (V). 

 

Afirmações V F 

1. O primo da Sara tem um animal de estimação.   

2. Os avós paternos gostam de passear pela cidade.   

3. A tia mais nova do Tiago é estudante.   

4. O Rogério é solteiro.   

5. A sogra da Mariana mora no Porto.   

6. O irmão do André é casado.   

7. A sobrinha do André chama-se Lara.   

8. O pai do Tiago tem dois irmãos mais velhos.   

9. A mulher do Luís é a tia do Miguel.   

10. A Sara é neta dos pais da Lara.   

 
Tarefa 3 

Responder às perguntas sobre o texto. 

 
a) Como se chamam os filhos da Mariana? 

  . 

b) Qual é o apelido da família do Tiago? 
  . 

c) Quem são os avós paternos do Tiago e da Sara? 

  . 
d) Qual é a profissão da Lara? 

  . 

e) O que é que os pais da Mariana gostam de fazer ao fim-de-semana? 
  _. 

 

Tarefa 4 

Fazer as perguntas sobre as respostas dadas de acordo com o texto. 

 
a)   ? 

É solteira. 
b)   ? 

Eles moram em Coimbra. 
c)   ? 

São de Lisboa. 
d)   ? 

É pequeno, mas confortável. 
e)   ? 

Os avós do Tiago e da Sara só vêm a Macau no Outono, porque nessa altura do ano o tempo 
está melhor; não está frio, nem calor. 
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Tarefa 5 
Observar os cartazes e dizer se as frases são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

Cinema Alegria 

Cineteatro de Macau 

  
Cinemas UA Galaxy 

 
Sala 2, 4 

14h30, 16h45, 21h00 
3D 

25 dez. 2014 
70 MOP 

 

 
Sala 1, 2, 3 

15h00, 16h45, 20h00, 23h00 
2D / 3D 

15 abr. – 30 abr. 2015 
120 MOP 

 
 V/F 

a. O filme do cartaz B chama-se Big Hero.  

b. Star Wars – Episode VII é um filme de ficção científica.  

c. Big Hero tem apenas uma versão.  

d. Star Wars está em exibição no Cineteatro Macau.  

e. Big Hero está em exibição em três salas.  

f. O bilhete do filme A é mais caro do que o do Filme B.  

g. Star Wars tem menos sessões do que o Big Hero.  

h. Big Hero vai estar em exibição em abril.  

i. Star Wars tem duas sessões à tarde.  

j. Podemos assistir ao filme Star Wars em 2D.  

k. O filme do cartaz A é um filme de animação.  

l. O bilhete para o filme Big Hero custa sessenta patacas.  

m. O filme do cartaz B vai estar em exibição de 15 a 30 de abril de dois mil e quinze.  

n. Há uma sessão às onze da noite nos cinemas UA Galaxy  

o. A estreia de Big Hero é em dezembro de dois mil e catorze.  
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FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

 

Tarefa 1 
Assinalar a opção correta para completar as frases. 

 
a. – Pedro, amanhã vou ao cinema. 
Queres ir... 

i. com ele? 
ii. comigo? 
iii. contigo? 

b. Hoje, o Hong está na biblioteca 
porque... 

i. têm exame amanhã. 
ii. está a ter exame amanhã. 
iii. vai ter exame amanhã. 

c. O Luís gosta de filmes de terror, mas a 
Luísa... 

i. prefere filmes de ação. 
ii. vai gostar de filmes de terror. 
iii. gosta de filmes de terror. 

d. O António adora jogar ténis. A Maria 
também gosta muito de ... 

i. de jogar futebol. 
ii. de jogar basquetebol. 
iii. jogar ténis. 

e. Geralmente, o Carlos levanta-se cedo, 
mas quando tem tempo livre, ele... 

i. dormes pouco. 
ii. levanta-se pouco. 
iii. dorme até mais tarde. 

f. – Joana, eu e a Sara vamos fazer um 
churrasco em Hac-Sá. Queres vir... 

i. com ela? 
ii. convosco? 
iii. connosco? 

g. – Olá Vitória. No próximo sábado, a 
minha irmã vai almoçar fora sozinha. 
Queres ir... 

i. connosco? 
ii. com ela? 
iii. comigo? 

h. Ao fim de semana, a Carla... i. brinca piano. 

ii. joga piano. 
iii. toca piano. 

i. O Tiago e a Sara são namorados e, 
amanhã, vão... 

i. assistir a um concerto. 
ii. ler um concerto. 
iii. olhar um concerto. 

j. A Ana tem 5 anos. Amanhã, ela vai ... i. joga futebol com os amigos. 
ii. tocar basquetebol com as amigas. 
iii. brincar com as amigas. 

k. Ao sábado à tarde, o Jorge e a Tatiana 
costumam... 

i. ver um filme. 
ii. olhar um filme. 
iii. ler um filme. 

l. No próximo domingo, o Roberto vai a 
Coloane e vai... 

i. jogar fotografias. 
ii. tomar fotografias. 
iii. tirar fotografias. 

m. Logo à tarde, tu vais... i. jogar piano. 
ii. brincar com o teu filho. 
iii. jogar o teu filho. 

n. Por favor, onde é o IPOR? É ... i. no rua do Pato. 
ii. no edifício do Consulado Português. 
iii. da rua da Campo. 

o. Desculpe, podia dizer-me como... i. se vai para o IPOR? 
ii. horas são? 
iii. é o número do autocarro para a Taipa? 
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Tarefa 2 
 

Ler o texto todo com atenção. Há 15 erros. Encontrar e corrigir os erros. 
 

Amanhã, o Jorge tenho de ir ao Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Ela vai 3 erros 

renovar o carta de condução. O Jorge não sabes muito bem onde fica os DSAT, por isso, 3 erros 

perguntam a um colega. 2 erros 

- Olá, Rita! Olha, sabes onde fica os DSAT? 1 erro 

- Olá, Jorge! Claro, ficas muito perto do nossa escritório. Fica na Avenida da Praia Grande, n.º 2 erros 

762-804, Edifício China Plaza, 3º andares. 1 erro 

- Ah! Já sei onde fica! É realmente muito perto! Posso ir de pé e demoram apenas cinco 2 erros 

minuto. Obrigado! Amanhã, vou lá! 1 erro 

 
Tarefa 3 

Completar o texto com os verbos na forma correta e com as preposições corretas: 

 
 

Todos  os dias, eu   (sair)   casa às 7h30 e apanho o autocarro nº 3 para o meu 

trabalho. Para ir             a paragem de autocarro,  tenho de  (passar) pelo jardim. Depois, 

 (ir) sempre  frente e  (virar)  na  terceira rua esquerda.  

A  paragem fica        lado de  uma  pastelaria.  Saio  na  rua  do Campo e    

(seguir) por essa rua até            cruzamento. O meu trabalho é logo ali. À tarde,    

(costumar)  ir           supermercado  com  a  minha  colega  e           _  (voltar)  para  casa carro 

dela. 
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PRODUÇÃO ESCRITA 

 

Tarefa 1 

Escrever um texto. No texto, deve dizer o número de divisões da sua casa, que divisões são e 

qual a sua divisão preferida da casa. Por fim, deve descrever essa divisão (como é e que objetos 

tem). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _ 
 
 

 

 

Tarefa 2 

É fim de semana e vai convidar um amigo para sair. Primeiro, convida esse amigo, mas ele 

recusa. Você faz uma sugestão alternativa (de atividade, de hora ou de local) e ele aceita. 

Combinam a data e o local de encontro. Redigir um diálogo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 


