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TESTE – Revisões  dos  Blocos 5 a 11 
 
A- Complete os espaços em branco com a forma correcta dos verbos: 
 
    1-Ontem............( eu \ ter ) uma entrevista no Instituto de Emprego. 
    2- Amanhã eles ..................( ir) responder ao anúncio do jornal. 
    3-Onde ....................(você \ trabalhar) ? 
    4- Eu já não ....................(trabalhar), eu ......................(estar) reformado. 
    5- O Igor ........................(ensinar) matemática na Universidade de Kiev 
    6- No ano passado, o Nikolay .......................(estudar) português , mas ele 
....................(desistir) ,porque não .............(ter) tempo. 
   7-Enquanto a Elena.....................( fazer) as compras no supermercado, o Ivan 
...................( lavar) o carro. 
  8-Quem................(pagar) o almoço? 
 9- A alimentação .........(ser) muito cara. 
10- Não te ....................(esquecer) que amanhã ..............( nós \ partir) para a Roménia. 
11- Anteontem o Vasil ............(abrir) conta no Banco e .............(pedir) empréstimo para a 
casa. 
12-Todos os dias ela.............(ir) aos Correios. 
13- Os alunos....................(começar) as aulas ás 18h 30 e ................(acabar) ás 21h 30 
14- Tu .................( andar)  muito a pé? 
15- ....................( eu \ divertir-se) imenso no feriado na praia!!!! 
 
 
B- Responda ás seguintes perguntas: 
 
1- A que horas é que se levanta? 
2- Quantas horas trabalha por dia? 
3-Qual o meio de transporte que utiliza? 
4-Qual era a sua profissão no seu país? E em Portugal, o que faz? 
5-Podia dizer-me ,se faz favor, onde é a escola Rainha Dona  Leonor? È muito longe 
daqui? 
6- Como passa o seu tempo livre? 
7- Prefere o campo ou a cidade? Porquê? 
8-Onde é que faz habitualmente as suas compras? Acha a vida em Portugal mais cara do 
que no seu país?  
9-Qual é a sua comida preferida? Mencione alguns pratos típicos do seu país. 
10-No documentário “ Os Lisboetas” uma senhora na praia queixa-se da educação em 
Portugal. Concorda ? Acha que as escolas portuguesas não funcionam? Porquê? 
11- Descreva Lisboa e compare-a ao local onde nasceu  \ viveu até vir viver para Portugal 
12- Gosta de ler? E música? Qual é o seu escritor preferido? Que tipo de música costuma 
ouvir? 
13-O que fez no fim de semana passado?  
14- Gosta de escrever cartas ou prefere e-mails? Costuma telefonar ou fala na Net? 
15- Foi muito difícil a adaptação e integração em Portugal? Quais são as maiores 
dificuldades ? 
 
 



C- Faça as perguntas ás seguintes respostas: 
 
1-........................................................? 
O Andrei cumprimentou o professor  
 
2-........................................? 
Combinámos ir jantar na 6ª feira 
 
3-........................................? 
Eu não vejo o Eduardo desde 1999 
 
4-..........................................? 
Inscrevemos os nossos filhos na escola 
 
5-..........................................? 
Estive com o Filipe e atrasei-me 
 
 
6-.........................................? 
Não entendi o texto. 
 
7-.................................? 
Porque o endereço estava errado 
 
8-...............................? 
O Hospital é na rua Kirov 
 
9-................................? 
Demora 2 dias a chegar , mas se for pelo correio normal leva mais tempo 
 
10-...............................?  
   O selo custa 57 cêntimos 
 
11-.................................? 
   Detestei o filme  
 
12-................................? 
Adoro Klimt, Dali e Kandinsky 
 
13-.................................? 
Se tudo correr bem, vou nas férias viajar 2 meses 
 
14- ....................................? 
Falo português, mas não sei escrever muito bem 
 
15-....................................? 
Vamos ficar cá mais 3 anos e depois regressamos ao nosso país 
 
D- Escreva um diálogo. Vai á escola matricular-se para um curso de português em 
período pós – laboral . Imagine a conversa. Boa- sorte!! 
 
E- Qual a opção  mais correcta? 
1- O Igor está \ tem doente 
2- Algum \ alguém está a chamar-me 
3- Elas vieram com \ para casa 
4- Há \ anda muita chuva na estrada 
5- Deixa-me \  cala-te em paz!!!! 
6-Levantamo-nos \ dirigimo-nos ao balcão 
7- Eu lavo-me \ lavam-se  
8- O João, que \ onde é preguiçoso, podia ter melhores notas 
9- A Marina é mais alta \ altíssima do que a Sofia 
10- O Miguel é o mais inteligente \ tão inteligente  de todos 
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