
 

Fichas de Português 
 

Bloco I  
Exercícios de aplicação  

Artigos definidos 

Complete com os artigos definidos: o, a, os, as 

1- ….. aluno 

2- ….. empregada 

3 -….. rapazes 

4- ….. canetas 

5 - ….. livro 

6- … .mochila 

7- …. exercícios 

8- ……. crianças 

 
Chamar-se 

Complete: 

Como se chama? 

- Chamo-me ……………….., e tu ? 

- Eu chamo-me ………………….,. e ele ? 

- Ele .......…………………………….. 

 
Verbo ser 
Complete: 
 
1.Eu sou ucraniano e tu ?  

- Eu ..………………………….. 

2.Nós somos ucranianos e vocês ? 

 ……………………………………. 

3. É casado/solteiro ? 

………………………………………… 

4. Estes alunos ……….. russos 

5. Eu …………… um homem alto. 

6. Isto ………. caneta. 
 

7. Tu  ………. baixa. 

 

8. Nós………… estrangeiros. 

 

9. O António …….. marido da Olga. 

       

10. A Ana  ……….. mulher do Ivan. 

11. O Pedro  ………. médico. 

12. Eu  ………… professora e vocês……. alunos. 

13. A pasta ……….. amarela. 

14. Os livros …………  interessantes. 

15. A caneta ……….. tua. 

16. Vocês ……….. enfermeiras. 

17. Elas …………. bonitas. 

 
Verbo estar 
Complete: 

1. Olá, como …........ ? 

Bem….. ,  ……………………………..  

2.Onde estás ? ( ao telefone) 

- Eu estou  em casa e tu ? 

- Eu ……………………………….. 

3.Eu estou feliz 

- Nós ……………………………….. 

4. Eu estou bem, e você ? 

- Eu estou ………, obrigado. 

5. Os alunos ……….. na sala de aula. 

6. Nós …………… no café. 

7. Eles …………. Em casa. 

8. A professora………. cá   

e os alunos  ………. ali fora. 

9. Tu ……………alegre ? 

10. O Igor  ………………doente. 

11. Eles ………..com fome. 

12.  ………………frio  hoje. 

13. A janela  ………..aberta. 

14. O senhor  ………….está ocupado ? 

15. Nós  ………….no Hipermercado 
 
16. Eles ............................com muita vontade de 

aprender.  

 



Verbo Ter ( 1 ) 
Preencha os espaços com o verbo ter  
(presente do indicativo) 
 
1. Eu não .................. filhos , mas o meu 

irmão ................ um filho. 

2. Tu ..... uma caneta ? 

      - Sim, eu .......... uma ………. 

3. ........ telefone ? 

Sim.…………………………………. 

4. A senhora Dragomir .......... uma filha 

pequena. 

5. O Filipe .......................... um projecto muito 

interessante. 

6.  O João e eu ............................. aulas de 

russo. 

7.  A Maria ............ tempo para estudar, mas 

eu não 

.....................................................................   

8.  Eles ...................imensos trabalhos de 

casa. 

9 . Quantos anos  ....................... (você) ? 

 

10. Vocês .................... o CD novo do Rodrigo 

Leão ? 

11.  A família Ivanov ................ casa no 

Montijo, mas a família Taschenko ..................... 

casa  em Cascais. 

12. A casa deles é enorme ........... 3 quartos, 

................................ 2 salas, ................... 

escritório, ....................2 casas de banho e 

está numa zona muito bonita em Cascais. 

13. A Oksana e a Elena ................ jogo de  

volley na 4ª. Feira. 

14. O Mikhail e eu .................... direito a um dia 

livre por mês. 

15.  A Irina ...................... a mãe e a irmã na 

Ucrânia. 

 
 

 
 

Ser e Estar 
Complete: 
 
1. Hoje  não …. em casa à noite 

2. ……… cansada. 

3. A minha mulher …… professora 

4. O quadro ….. muito interessante e  ………... 

pendurado na parede. 

5.  O supermercado  …. grande e …….. aberto . 

6. Eu …………… com sede 

 
Verbo Ter ( 2 ) 
Responda ás perguntas usando o verbo ter: 

 

1. Katerina ...... aí o dicionário de português-russo ? 

- Não, .............................................. 

2. A família Stratila .........uma filha na escola? 

Sim, ................................................. 

4. ........ mota ? E o teu pai ?  

- Sim .............................., mas o meu pai 

................................... carro. 

5. Vocês ............calor ? Abram as janelas! 

Sim, .................................................. Obrigado. 

6. O Senhor tem netos ? 

Sim, ........................... Eu ................... 3 netos. 

 

7. Eles ...........medo de ficar sem emprego ? 

Sim, ........................................................... 

 
9. Desculpe, ....... tempo para me explicar o exercício ? 

- Claro que .................................................................... 

 
11. Não ......emprego ? 

- Não, ............................... mas ................... de 

conseguir em breve. 

12. Acha que elas .......piada ? 

- Não, .......................................................................... 

13. Ela nunca .......fome nem sede ? 

- Pois é, ela ............................................................... 

14. Ele já ......45 anos, mas não parece ! 

- Pois é, mas .................................. mesmo essa idade. 
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