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1. Veja o vídeo (Practise Portuguese)e assinale a opção correta. (0-2’08’’) 
 

I. Qual é o nome da pizaria? 
a. Telepizza 
b. Pizza Hut 
c. Pizza na Hora 

 
II. O que é que o cliente está a encomendar? 

a. Uma piza. 
b. Pernas de frango. 
c. Pão com alho. 

 
III. O cliente vai encomendar uma piza de que tamanho? 

a. Familiar. 
b. Média. 
c. Pequena. 

 

IV. A piza familiar é para quantas pessoas? 
a. É para uma família de dois adultos e duas crianças. 
b. É para cinco pessoas. 
c. É para seis pessoas. 

 
V. O cliente quer encomendar a piza com que ingrediente? 

a. Com cogumelos. 
b. Com fiambre. 
c. Com chouriço. 

 
VI. Que tipos de cogumelos leva a pizza? 

a. Bravo, porccini ou de lata. 
b. Bravo, portobello e de lata. 
c. Venenosos, porccini e enlatados. 

 
VII. Quais são os mais baratos? 

a. Os enlatados. 
b. Os porccini. 
c. Os bravo. 

 

I. COMPREENSÃO DO ORAL 
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VIII. O que escolhe o cliente? 

a. Enlatados. 
b. Porccini. 
c. Bravos. 

 
IX. O que responde o empregado da pizaria? 

a. Só temos enlatados. 
b. Os porccini são os melhores. 
c. Boa escolha. 

 
X. O cliente quer outros ingredientes. Quais? 

a. Azeitonas verdes. 
b. Carne picada, queijo e tomate. 
c. Anchovas. 

 
2. Veja a continuação do vídeo diga se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
Corrija as falsas . (2’08’’-5’09) 

 

 

3. O Joel está satisfeito com o atendimento da Pizza na hora? Porquê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

V F 

a) O cliente encomendou uma piza com pimento verde, azeitona verde, frango, milho e 
tomate. 

  

b) O empregado vai oferecer uma piza igual à piza que o cliente encomendou.   

c) Na Pizza na hora não há pimento amarelo.    

d) O Joel pediu a piza com muito tomate.   

e) O cliente quer queijo nas duas pizas, pois ele gosta muito de queijo.   

f) O Joel pediu sumo de Guaraná, mas o empregado disse-lhe que é uma bebida brasileira.   

g) O cliente encomendou um sumo de romã.   

h) A Pizza na hora faz entregas ao domicílio gratuitas.   

i) O Joel vai pagar em dinheiro.   

j) O cliente tem de esperar pela encomenda quase duas horas.   



 

 

 
NÍVEL: A2                             

 

3 

- Centro de Língua Portuguesa 
Data:___ /___ / ___ 

4. Explique o que o Joel quer dizer com esta frase. 

“olhe… boa sorte para encontrar a casa!” 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Leia o diálogo. 

[É segunda-feira, a Maria vai a uma loja de telecomunicações para comprar um telemóvel para oferecer 

ao namorado no dia do aniversário dele.] 

 

Maria  Boa tarde.  

Empregado Boa tarde. Em que posso ajudá-la? 

Maria Eu queria comprar um telemóvel para oferecer ao meu namorado. 

Empregado Qual é a marca que deseja? 

Maria Ele tem um Samsung S7 e gosta muito, mas eu gosto mais do iphone. 

Empregado Muito bem, temos o iphone 8 e o iphone 8 plus. Qual é que prefere? 

Maria  Qual é a diferença? 

Empregado O iphone 8 é mais pequeno do que o iphone 8 plus, e o preço também é 

diferente. 

Maria Quanto custam? 

Empregado Estamos com uma promoção, o iphone 8 custa 829€ e o iphone 8 plus custa 

939€. 

Maria  Muito bem, vou levar o iphone 8, porque é mais pequeno e mais prático para o 

pôr no bolso. Posso pagar com o cartão multibanco? 

Empregado 

Maria 

 Com certeza. Aceitamos devoluções até 7 dias e trocas até 15 dias. 

 Muito obrigada. 

[2 dias mais tarde] 

Empregado  Boa tarde! O que deseja? 

João Boa tarde! A minha namorada comprou aqui este telemóvel, mas queria 

devolvê-lo, porque sou fiel à Samsung e os meus pais ofereceram-me um 

Samsung S10. 

II. COMPREENSÃO DA LEITURA 
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Empregado  Tem o talão de compra? 

João  Sim, aqui está. 

Empregado  Como comprou há dois dias, podemos devolver-lhe o dinheiro. 

João  Agradeço a atenção. 

Empregado  Aqui está o dinheiro. Até à próxima. 

João  Obrigado e até à próxima. 

 

 

 

1.1. Diga se as frases são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Preencher com os pronomes indefinidos corretos. 
 

nenhum                            nada                           ninguém                          tantas                     alguém                  
todos                        algum                          outros                         alguns                          muitos 

 
Aqui, há 1) _________________ restaurantes chineses e japoneses, mas também há 2) 

_________________ tailandeses e 3) _________________  portugueses. Ainda não encontrei 4) 

_________________  restaurante de comida alemã. Mas, em Macau, 5) _________________  

gosta de comida alemã? Ou há 6) _________________  restaurante de comida alemã e eu 

ainda não conheço! Acho que, em Macau, deve haver 7) _________________  que gosta dessa 

comida! Eu, por exemplo, gosto de 8) _________________  os pratos alemães. Tenho 9) 

 

V F 

a) O namorado da Maria gosta mais do Iphone do que do Samsung.     

b) O Iphone 8 plus é maior do que o Iphone 8.   

c) A única diferença entre os dois Iphone é o tamanho.    

d) Esta loja aceita sempre devoluções e trocas.   

e) O namorado da Maria só gosta da marca Samsung.   

f) Ele devolveu o  telemóvel duas semanas depois da compra.   

g) A loja aceitou a devolução do telemóvel.   

III. FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
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_________________  saudades dessa comida! No entanto, há pessoas que não gostam mesmo 

10) _________________  dela.  

2. Completar com as formas dos verbos corretas. 
 

Vendedores de passados 
 

Os noodles que __________ (sair) da fábrica de massas de farinha Va Heng __________ 

(parecer) não sair de moda desde os anos 1940, quando a primeira loja da marca __________ 

(abrir) em Cantão. A Va Heng __________ (chegar) a Macau na segunda metade da década 

seguinte. A fábrica __________ (ficar) longe das zonas turísticas, mas “quem experimenta, 

__________ (voltar)”. É o que diz a senhora Lei, dona da fábrica: “Os grandes hotéis não 

__________ (ter) noodles desta qualidade”, __________ (dizer) ela, certa de que o n.º 51 da 

Rua da Tercena, não precisa de publicidade. O negócio __________ (estar)  “bom”, mas podia 

__________ (estar) melhor. 

www.revistamacau.com (adaptado) 

 

3. Leia e corrija os erros. 

Ontem fui o Mercado Vermelho às 09h30 e o meu marido foi com ela. 

Saímos de casa e fomos até lá de autocarro nº 33. 
3 erros 

Chegámos e fomos comprar duas peixes para grelhar e muito filetes para 

fritar e, depois, fomos à banca do carne. 
3 erros 

Comprámos umas bifes e um quilo e meia de costeletas e pagámos centa e 

oitenta patacas. A seguir, fomos comprar vegetais: comprámos umas alfaces 

e dois quilos de tomate para fazer um salada.  

4 erros 

No frutaria, comprámos seis laranjas e dois limões. À meio-dia e meia, 

começou a chover muito. 
2 erros 

Às duas de tarde, cheios de fome, ainda fomos almoçar ao um restaurante 

português perto da mercado.  
3 erros 

http://www.revistamacau.com/
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