
 

Fichas de Português 
 

 

Bloco X  

 

Exercícios de aplicação  

Complete com todo, todos, toda, todas, tudo : 

Exercício 1 

1. Eles trabalham......................................................os dias.      

2. Ela trabalha............................................................o dia. 

3. Ele trabalha..........................................................a semana.    

4. Eu estudo..........................................................................as noites. 

5.............................................................a manhã ele prepara o almoço.  

6. Ela lava roupa....................................................á tarde.    

7. Já li.............................................................isso.    

8. O Vladimir faz a barba ......................................as manhãs. 

9 ........................................................os meses ele falta um dia ao trabalho.   

10 ..........................................................................conhecem esta história. 

11. Está calor, ............... as janelas estão abertas.. 

12. ....................sabem, que Lisboa é a capital de Portugal  

13. Eu já li o livro .................  

14. Ele já sabe ....................  

15. ...................os alunos entram na sala de aula.  

16. ....................os dias ele vê televisão.  

17. Eu li ..................a noite.  

18. ................as manhãs eles acordam às 7 horas.  

19. ................as semanas ele telefona.  

 

 



 

Adjectivos  
 
Escreva os adjectivos na forma masculino,feminino e plural 
 
1. Comprido, ……………………………….. 

2. Delicioso ,………………………………… 

3. Fraco ,……………………………………. 

4. Calma ,…………………………………….. 

 

Complete 

1. Está calor, ................. .................... as janelas estão abertas ( toda ). 

2. ...........................................sabem, que Lisboa é a capital de Portugal (todo ). 

3. Eu já li o livro .......... .................................(todos ). 

4. Ele já sabe ....................................( tudos ) 

5. ...... ............................. entram na sala de aula ( todo ).  

6.  ...................................... os dias ele vê televisão ( todo ). 

7. Eu li ............................ a noite (todas ). 

8. .................................... as manhãs eles acordam às 7 horas  ( toda ). 

9.  ..................................... as semanas ele telefona. ( toda ). 

 

 

 
Preencha os espaços em branco com os adjectivos nos diferentes graus 
 
1. O senhor Ivanov é...................................(gordo /comparativo  superioridade) o senhor   

Vasilescu. 

2. A Larissa está.................................(alegre / comparativo igualdade) o Pavel. 

3. Os tigres são..........................................( perigoso / comparativo  inferioridade)  os leões. 

4. O livro é .........................................(bom / normal ). 

5. Ele foi..................................(mau   /superlativo absoluto sintético) comigo. 

6. Este patrão é..........................................( exigente / superlativo relativo superioridade) de todos 

que tive em Portugal. 

7. O Bill Gates é..................................(rico / superlativo  absoluto analítico ). 

8. ...................................................( confortável / superlativo  relativo inferioridade ) é aquele carro . 

 
 
 
 

 
Conjugue os verbos no Futuro 
      
  1.  Amanhã.................( ir / eu ) á escola entregar as fichas. 

  2.  Tu ...................( fazer) tudo o que te disser. 

  3.  Ele..................(ter) imensos amigos á espera dele no aeroporto. 

  4. ............(ser) muito tarde quando chegarmos. 

  5.  Nós..................(estar) despachados por volta das 11h. 



  6.  Eles.................(voltar) a visitar-nos. 

  7.  Eu ..................(seguir) o teu carro para não me perder. 

  8.  Tu.....................(passar) pelo Parque do Buçaco e .............(ir) adorar. 

  9.  Amanhã a Oksana.................(conhecer) a Martina. 

10.  Nós .................( falar) consigo hoje á noite. 

11.  Depois de amanhã eles.......................(partir) para a Ucrânia. 

12. ................(eu / ficar) a trabalhar até mais tarde. 

13.  O bebé.....................(comer) tudo . 

14.  Tu....................(dizer) a verdade, se faz favor. 

15.  Nós...........................(trazer) as bebidas para o jantar e vocês...........(trazer) a comida. 

16.  O Egveny ...................(poder) ficar cá em casa. 

17.  A Olga e eu...................(ter) muito gosto em ajudá-los. 

18.  Eu..............(vir) todos os dias passear o cão. 

19.  Tu.....................(começar) o curso em Maio. 

20.  A Margarida.....................(viver) sempre sózinha. 

 
 

 

 
 
Escreva frases usando os adjectivos  bom, mau , fácil, bonito, frio, novo, inteligente nos 
diferentes graus ( comparativo e superlativo) 
Compare o seu país , cidade onde nasceu ou viveu, com Portugal, onde vive agora. Refira as 
diferenças e semelhanças entre os 2 países. 
 
Imagine que era guia turístico , faça um itinerário do seu país  para mostrar aos seus amigos 
estrangeiros.( Paisagens, monumentos, gastronomia, cultura, espectáculos, pontos mais 
interessantes para visitar ). Boa sorte!  
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