
 

 

 

Fichas de Português 
 

Bloco II 
 

Exercícios de aplicação 

 

 
Concordância do adjectivo com o substantivo. 
 
 
Escolha a opção certa: 
 
1.  A casa pequeno / pequena. 

2.  O quarto bonita / bonito. 

3.  O rapaz alto / alta. 

4.  O apartamento cara / caro. 
 
 
Complete as frases com o adjectivo: pequeno, 

bonitos, estreito, larga, altos, grande: 

 

1. Os sapatos são ………………………. 

2. O quarto é ........…………….......... 

3. A rua é muito …………................. 

5.   A saia está muito ........................... 
 
 
 
Escreva a adjectivo correcto: 
 
Exemplo: 

 O  fato  do  pai  é  preto (preto). 

1.  A  camisa  do  Pedro  é ............... .....(novo)  

2.  O casaco  da  Isabel  é ................... (bonita).  

3.  A  saia  da  tia  do João  é  .................. (comprido) 

4.  A  gravata  do  Rui  é ........................ (feio).     

5.  O  vestido  da  Ana  é ....................... (curta).  

6.  As  calças  do  Vladimir  são  ............... (caro).   

7. Os  sapatos  da  Nina    são................... (barato). 

 

 

 
 
 

Contracção da preposição “a” 

Complete: 
 

1. Esta noite vou …. ....Cinema. E tu ? 

2.  Eu vou …… ...............compras.  

3.  ..............domingo almoço fora. 
 
4. Jantamos ...........oito da noite(20:00). 
 
5. Tenho aulas ..........meio –dia (12.00). 
 
 
Contracção das preposições  “de” 
de + artigo definido : 
 
Complete com: de, da, dos, das.  

  1. Nós somos   ……….................. Lisboa. 

  2.  Ele é  ………….................    Porto. 

  3. Stefan e Wolf são…………........Alemanha. 

  4.  Ela é …………......................... Rússia 

  5. Eles são ……………. ........Açores e elas ? 

  6. Elas são …………… .......... Canárias. 

  7.  Ela é…………..…..............Mauricías. 

  8.  O  pai ............ ..........................Pedro.   

  9.  O  marido ........................ .......Olga.   

10.  As  janelas .............................. casa. 

11.  A  fruta ............ .....................meninos.   

12.  A  irmã ............ .........................Carlos.   

13.  Os  pais................................ rapaz. 

14.  A  prima ....................... ......menina.    

15.  A mulher............................. Vladimir.   

16.  O  livro............ .............................Ana. 

17.  O  avô .......................................... Rui.   

18.  As  canetas....................... alunas.   

19.  A  tia ...................................... menina. 



Contracção das preposições  “de” 
de + artigo definido : 
 
Complete com: de, da, dos, das.  

Exemplo:  A  irmã ... do .......João. 

1. O  pai ............ Pedro.   

2. O  marido ............ Olga.   

3. As  janelas ............ casa. 

4. A  fruta ............ meninos.   

5. A  irmã ............ Carlos.    

6. Os  pais............ rapaz. 

7. A  prima ............ menina.    

8. A mulher............ Vladimir.   

9. O  livro............ Ana. 

10. O  avô ............ Rui.   

11. As  canetas............ alunas.   

12. A  tia ............ menina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contracção das preposições  “de”  
(de + artigo definido) com o verbo ser 
 
 
Exemplo: O Sr.  João …é… (ser) o pai  …do…(de)  
Pedro. 

 
1.A Olga …… (ser) irmã  do  Vladimir. 

2. O Sr.  Ivanov  e a Sra. Ivanova  …… (ser) pais  …… 

(de)  Victor.  

3. A Ana  …… (ser)  amiga  (de)  Olga. 

4. A Sra  Ivanova  …… (ser)  mãe  …… (de)  marido  

…… (de)  Ana. 

5. Elas  …… (ser) amigas  …… (de)    Ana. 

6. Nós  …… (ser) filhos  …… (de)  Sr. Pedro. 

7. Eles  …… (ser) primos  …… (de)  Olga. 

 
 

Contracção das preposições “Em” 
Complete com: em, no, na, nos, nas. 
 
1.  Eu estou  …….... ..........Lisboa, e tu ? 

   - Estou  ……….................... Cascais. 

2.  Ela vive ….... ...........................Brasil. 

3.  Ela está ….................................Rua. 

4.  Eles estão ……......primeiros lugares. 

5. Elas estão ……............ primeiras filas. 

6. O caderno está ……...................mala. 

7. A Tathiana mora agora  ………........ 

Estados Unidos. 

8.  …….. .................Japão comem sushi. 

9. Eu tenho dinheiro  …………........ Porta-

moedas. 

10. Ela é professora  ………....Filipinas. 
 
11. A Lara estuda  ................ Alemanha. 
 
12. O Vladimir viaja sempre ………..... 

aviões da TAP. 

13. ..........................aulas aprendemos a 

falar português. 

14. A  Ana está.... ……….........cozinha .                   

13. O Vladimir está ...................serviço.      

14.  O  livro está ……….. .............mesa.                       

15. O pai do Pedro está ................casa. 

16. Os  rapazes estão ……….....escola.               

17. O   Sr.  João está ……….......banco.  

18.  As  peras estão ………...frigorífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verbos regulares 
 

 
Ponha o verbo na  forma correcta. 
 

 
1ª – conjugação 
 
 
1. Ela............................................................piano muito bem.( tocar ) 

2. Nós ............................................................português. ( falar ) 

3. Eu não .............................................................aos fins-de-semana. ( trabalhar ) 

4. O Pedro...................................................de futebol. ( gostar ) 

5. Ele ...........................................aos pais todos os dias . ( telefonar ) 

6. Eles..............................................na universidade. ( andar ) 

7. A Larisa .........................................medicina. ( estudar ) 

8. A Maria ....................................................bem na nova empresa. ( ganhar ) 

 
 
 
2ª -  conjugação 
 
 
1. Eu ...................................café de manhã, mas ela ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,chá.( beber ) 

2. Vocês .........................português numa escola de línguas ? ( aprender ) 

3. Quem é que ................................a esta pergunta ? ( responder ) 

4. Eu não ................................nada.( compreender ) 

5. Quando o telefone toca, é o meu filho que ......................... . ( atender ) 

 
 
3ª -  conjugação 
 
 
1. ..........................para França no próxima semana.( partir, nós ) 

2. ..........................às lojas .....................às 10h.00 ( abrir ) 

 
                                

Verbos irregulares  
 
Eu ..........................dinheiro  ao irmão.( dar ) 

Eles ......................que chegam amanhã. ( dizer ) 

.................dizer-me as horas , por favor. ( poder ) 

Ela .........................................falar muitas línguas. ( saber ) 

   Eu ..............................muito bem. ( dormir ) 

   Eles ......................de autocarro para a escola . ( ir ) 

  ........................imensa desculpa pelo atraso. ( pedir ) 

 

 
 

 



Verbos 
 
Exercícios 1  
 
Exemplo: escrever / você ....você  escreve ......... 
 
1.  comer /  ela ....................................                    

2.  dever / eu .................................                      

3.  resolver / elas ................................                      

4.  receber / ela ...................................                    

5.  correr / nós ....................................                     

6.  viver / eu ..................................  

7.  compreender / ele ...............................  

8.  beber / nós .........................................  

9.  comer/  eu ......................................... 

10. receber / eles  ........................................ 

11.  aprender / vocês ................................ 

12. viver / elas ...................................... 

 

Exercício 2 
 

Preencha com as formas correctas dos verbos 

comer, beber, aprender, ler, ver,  escrever 

 

1 - O senhor Ivanov…….....……bacalhau e grão 

2 - Nós………………água, mas 

eles……….....….cerveja  

3 - Tu…………russo e eu…….......…..romeno 

4 - Ele…….........o jornal todos os dias 

5 - Eu……........….TV á noite 

6 - (nós) ……………. cartas aos nossos amigos 

7 - Eles……....…. a telenovela brasileira 

8 – Eu.........…….a revista 

9 - A Tathiana……......…….muito bem português 

 
 
 

 

Exercício 3 

Verbos  Falar, Gostar, Comprar, Viver ( verbos regulares ) 
Conjugue no Presente do Indicativo 

 
 Falar Gostar Comprar Viver 

Eu     

Tu     

Ele / Ela / Voçê     

Nós     

Eles /Elas / Voçês     

 
 
Exercício 4 
Complete os espaços em branco com os verbos  respectivos no presente do indicativo.  

 
1. Eu  .......................  (beber)  leite  e  ela  .............................  (beber)  chá.    

2    Nós  ......................  (comer)  peixe  e  ele  .......................  (comer)  carne.    

      3.   A  Ana  ..........................(escrever)  uma  carta.    

4.   O  Pedro  ..........................  (viver)  em  Lisboa.   

5.   Eles  ...................  (aprender)  a  falar  português.    

6.  Ela  ....................... (receber)  a carta.    

7.   Eu  ..................  (comer)  pão  com  manteiga  e  tu  ................. (comer)  uma  sanduíche  com  

fiambre.     

8.   Ela  ........................ (viver)  em Lisboa  e  eu  ..................  (viver)  no Porto.                                    

9.   Eu  ......................(aprender)  russo  e  tu ....................(aprender)  português.     



10. Nós...................... ( compreender)  o  exercício  e  ele  não ...................... (compreender).   

11.  Nós....................(viver)    na  Ucrânia  e  eles ....................(viver)  em  Portugal.   

12. Ela  .................  (beber)  sumo  de  laranja  e  eu  ..................  (beber)  leite. 

13. A Julia ............. (falar ) várias línguas estrangeiras 

14. O senhor Sokolov ...................... (trabalhar ) como motorista. 

15. Os alunos estrangeiros. ................................... (aprender ) muito bem. 

16. O Sascha  não .................. (perceber ) quando .................... (falar/eles) muito depressa. 

17. Tu ........................ (gostar ) do mar ? 

18. A Larissa ............................. (chegar ) hoje á tarde. 

 
 
Exercício 5 
 
Verbos Dizer , Ver, Fazer , Ouvir ( verbos irregulares ) 
Conjugue no Presente do Indicativo 
 

 Dizer Ver Fazer Ouvir 

Eu     

Tu     

Ele / Ela /Voçê     

Nós     

Eles /Elas /Voçês     

 

 

Exercício 6 

Verbos Ir / Vir ( verbos irregulares ) 

Complete: 

1. A Ana  ..............  ao  Porto.   

2. O Vladimir  ..............  de Lisboa.                   

3. Elas  ..................para  Ucrânia. 

4. Eu  ...............do  serviço.                    

5. O  Pedro..............ao  supermercado? 

 

6.  Nós  .................à  loja.   

7. A família Ivanov ..............  do Kiev. 

8. O Pedro ..............  do Brasil. 

9. Os filhos ..............  da escola.                      

10.  Tu  ..................ao  cinema? 

 

 

 
Redacção. Escreva um diálogo, mas não se esqueça de referir a sua nacionalidade, profissão e 
contactos.        
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