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Exercícios de Aplicação 

 

 

   
Escreva  as perguntas para estas respostas: 

 
1. ....................................................................................... ? 
 -  Chamo-me Margarida. 
2. .......................................................................................  ? 
 -  Estamos bem, muito obrigado. 
3. ......................................................................................  ?   
 -   Este CD é para o meu sobrinho. 
4. ......................................................................................   ? 
 -  Moro em Lisboa. 
5. ........................................................................................  ? 
 -  São 10 horas. 
6.  .....................................................................................  ? 

      -   O bilhete custa 5 euros. 
      7. .......................................................................................  ? 

 -  Tenho 15 anos. 
8.  ........................................................................................? 
 -        Ele é engenheiro. 
9. .......................................................................................  ? 

       -   Somos romenos, mas eles são moldavos. 
 

 

 
Estações do ano 
Responda às seguintes perguntas: 
 

1.  Estamos  no  Verão  ou  no  Outono?  
 -   ................................................................ 
2.  Estamos  em  Março  ou  em  Abril ?    
 -   .................................................................. 
3.   Estamos  em  Outubro? 
 -    ................................................................ 
4..   Em  que  mês  estamos? 
-    ..............................................................   
5.   Em que mês nasceu ? 
 -  ................................................................... 

 
 

Dias  

Responda ás seguintes perguntas: 
1. Que dia é hoje? 
 - ............................................... 
2. E amanhã? 
- .............................................. 
3. Quantos são hoje ? 
- .............................................. 



 
4. Quantos dias tem uma semana ? 
-  ................................................. 
 
5. Quais são os dias do fim – de – semana ? 
-  .................................................................. 
6. Quantas semanas tem um mês ? 
-   .................................................. 
7. Quantos meses tem um ano ? 
- ..................................................... 

 

 

Horas 
 

1. Que horas são ? 

- São ……………………………………………. 

Escreva por extenso as horas 
 
1 -11horas ................................................................................................................................... 

2 -3h15m 
3 -11horas ............................................................................................................................... 

4 -5h30m 
5 -11horas  ............................................................................................................................... 

5 - 22h45m  
6 - 11horas ............................................................................................................................... 

7 - 12h  
8 - 11horas  ............................................................................................................................. 

9 - 24h  
10 -11horas  ............................................................................................................................. 

Conjugue os verbos correctamente: 

11.O  Pedro  ....................(chegar)  a  casa  às  18 : 30  da  tarde.       

12. A  Ana.................. (voltar)  às  4: 15.     

13. Nós...................(almoçar)  ao  meio-dia.     

14. Eles  ....................(acabar)  o  trabalho às  6 horas  da  tarde .    

15. Ela  ..................(chegar)  ao  escritório  às  9 : 00  da  manhã.     

16. Amanhã  eu  .................(voltar) às  11horas  da  noite.    

17. Ele  ................(trabalhar)  até  às  20 horas  da  noite.     

18. Nós  ..................(começar)  às aulas  às  8 : 45.  

19. Ele  acorda  às  7  horas .............. (manhã).       

20.  Ela  faz  ginástica  às  6 :  30 ............... manhã).  

21.  Eu  almoço  às  2  horas  .................(tarde).        

22.  Ela   volta  às  7 :  40  .....................(noite). 

23.  Nós  jantamos   às  20  horas  ....................(noite).    

24.  Eles  vão  ao  teatro  às  21 : 30  ......................(noite).   

25.  Eu  volto  às  14 :  45  ....................(tarde).     

26.  O  senhor  sai   às  8 : 15    .................(manhã).    

27.  Ela  chega  por  volta  das  19 :  00   ...................(tarde).    

20. Eu  saio  às  12 :00 ..................... 

 



 

 

Complete com em , dentro, entre, ao lado de, em frente de, debaixo de, atrás de 

1 - A escola R. D. Leonor fica…………..Inatel. 

2 - Ele está mesmo……………….Não o vês? 

3 - Os Ivanov vivem……........Alcochete e a Moita. 

4 - O Ivan entrou……..........da farmácia 

5 - A mala está……….da porta. 
 

Avérbios de Tempo e Lugar 

 

Escolha o advérbio ou locução advérbial correcta, nas seguintes frases : 

1.  Aqui / depois está calor. 

2.  Ontem  / acima dormi muito mal. 

3.  Ali / aqui  vive o Alexandr. 

4.  Á noite / dentro vamos ao cinema. 

5.  Ao lado / em breve o Igor faz anos. 

6.  Pela manhã / à esquerda está mais frio. 

7.  O livro está em cima / tarde da mesa. 

8.  Ontem / acima dormi muito mal. 
9.  O Ivan mora longe / fora da escola. 

 
 
Complete as seguintes frases com:   
Entre, ao lado de, debaixo de, á esquerda de , á direita de , em frente de, dentro de , atrás de, 
em cima de  
     
 



      1.  A estrada fica .................................  ......  casa 
      
      2.  O Sol está  ..............................................  casa. 
 

3. Um pessoa está ........................................ casa. 
 
4. Duas árvores estão .................................. casa 
 
5. Uma árvore está ........................................ casa 

 
6. Um avião está ............................................ casa. 

 
7. A casa fica ................... ..............       . as árvores 

 

 
  

Complemento  Indirecto  

Coloque correctamente o pronome  ( me /te / lhe / nos / lhes ). 

1.  Eu levanto - ................……...............................sempre muito cedo. 

2.  Como…........................................................chama a professora? 

3.  Onde……...................................................................encontramos? 

4.  Lembras  - ...............................…...........................da Oksana? 

5.  Dou  - ..........................................…….........................a morada. 
 
 
6. Passa- ........ (eu) a caneta, por favor. 

7. Passa- ......... (ele ) esta revista. 

8. Ela liga- ........... (nós) todas as semanas 

9. Ofereço- ......... (tu) aquele livro  

10. Esse casaco fica- ..........  (ela ) muito bem. 

11. Posso telefonar- .......... (tu) ? 

12. Eu escrevo- ......... (eles) todos os meses. 

13. Ela diz ........ (ela) logo o que pretende fazer. 

 

Substitua as palavras sublinhadas por me, te lhe , nos, lhes : 

1 - A Júlia escreve um postal á avó 

2 - Dou livros aos alunos 

3 - Compro chocolates para ti 

4 - Ela telefonou a mim 

 
 

 
 

 

 

 



 

Números  

1. Eu  ....tenho...vinte... e... cinco...  (25) anos.  -  Mнe  25  лeт. 

                                                                              -  Am 25 de ani. 

2. Tu  .................................................................................  (34) anos.  -  Teбe  34  гoдa. 

                                                                                                                  - Tu ai 34 de ani 

3. Você  (ele / ela) ............................................. (62) anos. -  Вaм  ( eй / eму )  62 гoдa. 

                                                                                            - D-stră aveţi (el, ia ) 62 de ani 

4. O  Vladimir ......................   ...............................(43)  anos.  -  Владимиpу  43  гoдa . 

                                                                                                     - Vladimir are 43 de ani .                                                                                              

5. A  Sra. D. Isabel  ..............................(51) anos.  -  Ceньope  Дoннe  Изaбeль  51 oд 

                                                                                        -   Doamna Izabel are 51 de ani 

 

 
 
 
Produção escrita: 
Escreva um texto usando as seguintes palavras:  perto, longe, ao lado de, entre, em frente de, 
á direita, ás vezes, sempre, tarde , cedo, agora.      
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