
 

 

Fichas de Português 
 
 

Bloco IV 
 

Exercícios de Aplicação 
 

 

 
Transforme as frases usando: muito, muitas, muitos, poucos, poucas, pouco : 

 

1. Na sala de aula há mesas e cadeiras. - ..........................................................................  

2. Na mesa há um jornal russo? -......................................................................................... 

3. Aqui há um mapa de Lisboa? -..................................................................................... 

4. Na mala há lápis e canetas. -.........................................................................................   

5. Há pão? -....................................................................................................................... 

6. Há vinte livros no armário. -......................................................................................... 
 

 

7. Há   …………(pouco/muito)  janelas aqui.   

8. Lá  …………(pouco/muito)  livros.   

9. Ele fuma …………(pouco/muito)    

10. Ela gosta…………(pouco/muito)  de ler 

11. Ele não está …………(pouco/muito) contente.   

12. Ela fala …………(pouco/muito) .   

13. Eles brincam …………(pouco/muito)  .   

14. Ela é …………(pouco/muito)  alta.   

15. Esta mala é …………(pouco/muito)  cara  .  

16. …………(pouco/muito)  alunos não faltam as aulas.  

17.  Esta sala tem …………(pouco/muito)  luz.   

18.  Ele está …………(pouco/muito)  doente.   

19. Tenho …………(pouco/muito) dinheiro.    

20. Fazemos …………(pouco/muito)  exercícios na aula.  

21.  Ela volta …………(pouco/muito)  tarde.   

22.  Tenho …………(pouco/muito) dinheiro 

23.  Ela anda …………(pouco/muito)  devagar.  

24. Nós temos …………(pouco/muito)   trabalho hoje  

25. O filme é …………(pouco/muito)  interessante  

26. Eu e faço dieta como …………(pouco/muito) .  

 
 
 
 
 
 



 
Construção há + expressão temporal 

 

Exemplo: - Há  quanto  tempo é  que estas  em  Portugal? 

               - Estou  em  Portugal há  dois  meses. 

2.  – Há  quanto  tempo  é  que  estudas  português? 

     - ........................................................................ 

3.  -  Há  quantos  anos  é  que  ela  trabalha  aqui? 

     - ........................................................................ 

4.  – Há  quanto  tempo  é  que  vivem  em Lisboa? 

     - ......................................................................... 

5.  – Há  quantos  dias   é  que  ele  não  telefona?  

     - .......................................................................... 

6.  -  Há  quantos  dias  é  que  o  teu  amigo  não  trabalha?  

- ......................................................................... 

Complete as frases com os verbos - poder /conseguir / ter de  

1. Ela …………............. de ir ............................................................ 

2. Eles ………….......... ler melhor . 

3. Vocês ………........... de perceber português.  

4. Nós ………….............de ver.  

5. Ele ……............……. explicar melhor a gramática.  

6.  Tu …………..............de perguntar.  

7.  Eu ………….............. de voltar.  

8.  Ela ………….............. de comer.  
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