
 

Fichas de Português 
                  

                     Bloco III 

           Estruturas Gramaticais 
 
Números cardinais ;  21 a 100 
Количественные  числительные. 
Numerale cardinale. 
              Advérbios  de lugar, de tempo. 
              Наречия места , времени. 
              Adverbe de loc, de timp. 
Locuções  adverbiais de lugar; 
de tempo. 
Выражении. 
Expresii. 
              Complemento  Indirecto. 
              Бecпрeдлoжныe  oбъeктивныe     
             фopмы  личныx  местоимений. 
             Complimento indirect. 
Horas.Dias da semana. Meses e Estações do 
ano. 
Часы. Дни недели. Времена года, месяцы. 
Ora. Zilele  săptăminii. Lunile si anotimpurile 
anului. 

 
Números cardinais :  21 a 100 

 
 
 
 
 
 

                       

21 –  vinte e um 30 -     trinta 

22 -  vinte e dois                                40  -    quarenta 

23 -  vinte e três                                 50  -    cinquenta 

24 -  vinte e quatro                             60  -    sessenta     

25 –  vinte e cinco                               70  -    setenta 

26 -   vinte e  seis                                 80  -    oitenta 

28 -   vinte e  oito 90  -     noventa 

29 -  vinte e  nove 100   -  cem 

 
 

 
Advérbios  de lugar. 
 

Aqui, Cá  Aqui está calor / Já cheguei cá 

Aí   Está aí o caderno ? 

Lá  A caneta está lá na sala  

Ali  Ali está a professora 

Perto  Vivo perto da escola 

Longe  Quero ir para longe 

Além  O carro está além 

Fora  O cão está lá fora 

Dentro  O senhor está dentro da sala 

Acima  Acima de tudo está a vida 

Detrás  Detrás da casa há uma garagem 

Junto  Junto da fábrica há um parque 

                   
 
 
 

 



 

Locuções adverbiais de lugar 
 

Ao lado de ......... 

Em  cima  de.............   

Debaixo de  .......... 

Dentro  de ............. 

Em  frente  de ............. 

Atrás  de  ............. 

Entre   

Perto  de  ........... 

longe  de  ............... 

Á  direita  de  ................ 

Á esquerda  de  .............. 

No  / na  ................ 

Junto  de  ................. 

À direita  

Á esquerda  
 

 

 
Advérbios de tempo. 
 

Às vezes  
De vez em quando  
De qualquer modo  
Pouco a pouco  
Por acaso  
Logo que  
Sempre  
Sempre que  
Quando  
Enquanto  

 
Exemplos : 
1. Logo  que  entro,  abro  as  janelas.  
2.  Bebo sempre  café  depois  de  almoço.   
3.  Para  sempre.     
4.  Enquanto faço  o  almoço,  ouço  música.   
 

 

 
Locuções adverbiais  de tempo. 
 

Hoje  Hoje vou ao cinema 

Amanha   Amanhã temos trabalho 

Ontem   Ontem fui à praia 

Anteontem   Anteontem vi o Manuel 

Às vezes  Às vezes saímos juntos 

Agora   Agora tenho de estudar 

Já   Tenho de ir embora já 

Depois  Depois do jantar vamos ao café 

Cedo   É muito cedo para sair 

Tarde   Já é tarde para amar 

Nunca, jamais  Eu nunca desisti de nada 

Logo   Logo encontramo-nos 

Sempre  Estou sempre a rir 

Diariamente  Diariamente vou trabalhar 

Anualmente  Anualmente morrem muitas pessoas devido a 
acidentes de viação 

Actualmente  Actualmente há uma crise  

Imediatamente  Cala-te imediatamente 
 



 
Complemento indirecto. 
Indicam a pessoa que fala , com quem se fala ou de quem se fala. 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
Exemplos : 
 
1. Pode  telefonar- me  mais  tarde?  
 
2. Este  vestido  fica-te  bem.  
 
3. Passa-lhe  aquele  jornal,  por  favor. 
 
4. Quero  mostrar-lhes  a  minha  saia  nova.  
 
5. O  patrão  paga-nos  sempre  no  dia  30.  
 
  
Promomes  me,  te,  nos,  lhe,  lhes  usa-se antes do verbo nos casos,  
 
A)   não,   nunca , nada,   ninguém,   nenhum 
 
Exemplos :   
 
1. Ele  nunca  me  escreve.   
 
2. Ele  nunca  te  telefona?   
 
 
B) Algum,   alguém,   todos,   sempre,   já, também,  apenas,  só: 
 
Exemplos :   
 
1. Também  lhe  digo.   
 
2. Alguém  te  chama.  
 
 
C ) Quando e uma pergunta. 
 
Exemplos :   
 
 1. Quando  é  que  lhes  entregam  a  encomenda?  
 
 2. O  que  te  diz  ele?   
 
 

Eu             .                 me 

Tu te 

Ele,ela,você lhe 

Nós nos 

Eles,elas,vocês lhes 

 
 
 
 
 
 
 



Horas 
Que  horas  são?  

  6:00   -- 12:00     
manhã  

  12:00  --18:00   
        tarde  

18:00 -- 6:00 
noite  

   4:00  --  6:00   
madrugada   

de  manhã à  tarde à  noite de madrugada 

 

13- é  
uma  
hora 
(da  
tarde) 
01:00 - 
é uma  
hora 
(da  
manhã)  
 

 08:00 
- são  8 
horas 
(da 
manhã)  
   
20:00 - 
são  8  
horas 
(da  
noite). 
 

12:00 - são  12  horas .  
 12:00 - é  meio-dia.  
24:00 - são  24  horas.  
00:00 - é  meia- noite . 

01:30 - 
é  uma  
hora  e  
30  
minutos; 
é uma e 
meia.  
08:30 - 
são  8  
horas  e  
30  
minutos; 
são oito 
e meia.  
12:30 - 
são  12  
horas e  
30  
minutos; 
é meio-
dia e 
meia. 
00:00 - 
é  meia-
noite  e  
meia . 

 

15  min  -  quinze  ou  um  quarto.  
30  min.  -   trinta  ou  meia . 
45  min. -   quarenta  e  cinco  ou  faltam  
15 (um  quarto) para  as .. 

12:50 - são  doze  horas  e  cinquenta  minutos . 
faltam  dez  para  a  uma.   
é  uma  menos  dez. . 
 

2:45 -  são dois  horas  e  quarenta e cinco  
minutos.  
Faltam quinze minutos  para  as  três horas.  
Falta um  quarto  para  as  três 
São três  menos  um  quarto. 

10:57 - são  quase  onze  horas.   
10:03 - são  dez  horas  e  tal.  -   
São  dez  horas  e  tal.   
 

            
           Em  ponto.  /   Por  volta  de .....  /  A  que  horas  ?   

Às….................horas  da  manhã . 
Às….................horas  da  tarde . 
Às…......................horas  da  noite . 

Às  8 (horas) da  manhã.  
Às  3  horas  da  tarde.  
Às  11  (horas)  da  noite.  
À  uma  hora.  
Ao  meio - dia. - 
À  meia – noite.  
Às  cinco  e  dez.  
Às  nove  e  meia. 
Às  oito  menos  cinco. 

 
Dias de semana. 

 
Domingo                        
2ª feira ( segunda-feira ) 
3ª feira ( terça-feira )       
 

4ª feira  (quarta-feira )     
5ª feira  (quinta-feira )     
6ª feira  (sexta-feira  )    
Sábado    

 

 
Meses,  estações do ano. 



Primavera              Março   
Abril                         
Maio                                 

Verão   Junho                           
Julho                            
Agosto  

Outono  Setembro  
Outubro  
Novembro  

Inverno   Dezembro  
Janeiro  
Fevereiro  
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