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Exercícios de aplicação  

  
 

A- Complete o diálogo. Imagine que vai ao médico e escreva as respostas ás 
perguntas do médico. 
 
- Bom dia, então diga lá o que se passa 
-................................................... 
- Mas afinal de que é que se queixa? 
-........................................ 
- Dói-lhe muito ou é uma dor levezinha? 
-....................................... 
- Que doenças é que já teve? 
-............................................ 
-  Vou examiná-lo e vou mandar fazer uns exames 
-.............................................. 
-  Bom, vou receitar-lhe estes medicamentos. Terá de ir á farmácia do hospital e não 
precisa de pagar nada. 
-................................................. 
- No entanto, gostaria que fizesse estes exames. Acho melhor fazer um check -  up .  
-...................................... 
- Pode marcar para daqui a 3 meses. As suas melhoras. Não se preocupe, não parece 
nada de grave. 
-...................................... 
 
B- Preencha os espaços com os tempos verbais correctos: 
 
1- Boris e Igor..........................(encontrar-se) no estádio de futebol anteontem 

2- Hoje á noite a Oksana e a Elena ...................(jogar) volley contra a equipa da escola de 

Alverca. 

3-Depois de amanhã a Rita ................(tocar) violino no concerto da Gulbenkian. 

4- Este ano quem ....................(ganhar) o Campeonato de Ginástica? 

5- Antigamente eu .....................(praticar) muito desporto, mas já não ............(fazer) nada e 

.................(estar) muito gorda. 

6- Quando ............................(estar \ nós ) em Moscovo, nós.............................(assistir) ao 

bailado no Bolschoi. 

7- Eles....................(ir) ao teatro ver uma peça de Tolstoi. 

8- Dantes ..................( ela \ descansar) mais 

9-  Eu.....................(gostar) de viajar no Verão 

10- O professor .............(querer) fazer um manual 

11- ......................( calar \ imperativo \ vocês ) já não ...............(aguentar) mais o barulho!!! 

 



 
 
C- Descreva as suas ultimas férias. Onde? Quanto tempo? Com quem foi? Gostou?  
 
 
D- Vamos recordar tudo o que foi ensinado: 
 
1- A que horas parte o avião para Lisboa? 
 
2- Viu alguém no aeroporto? 
 
3-Que línguas estrangeiras fala? 
 
4- Quantas horas são de Lisboa a Kiev? 
 
5- Eu não sou português \  portuguesa, sou............ 

6-Onde é que pediu as  equivalências  das suas habilitações literárias? 

7- Quais são as suas habilitações? 
 
8- Onde estuda agora? 
 
9-  Onde trabalha? 
 
10- Qual é o seu desporto favorito? 
 
11- O que pretende fazer depois de terminar o curso intensivo de português? 
 
12- Boa noite! Como está?.............................. 
 
13- Poderia dizer-me como é que vou para o Chiado? 
 
14- Sente-se bem? 
 
15-Que  horas são se faz favor? 
 
16- Que filme è que querem ver? 
 
17- Que dia é hoje? E que mês? 

18-  Que idade tem? 

19- Como está a sua saúde? 

20- Que compras é que fez? 

21- Quanto custa o bilhete para o concerto de Gotan Project? 
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