
 
 

Fichas de Português 
 

Bloco V 
 

Estruturas Gramaticais 

 
Números cardinais ; 101 a  
1 000 000 000. 
Количественные  числительные ......... 
Numerale cardinale  ........ 
 
Preposição + pronomes pessoais. 

Пpeдлoг  + мecтoимeниe. 

Prepoziţii + pronumele personal. 

 

Preposição : com. 

Пpeдлoг: com. 

Prepoziţia: com. 

Preposição por + artigos definidos 

(contracção … ) 
Пpeдлoг por + определённый 
артикль .. 

Prepoziţia por + articolul definit. 
Pronomes indefinidos: algum, alguém, 
algo,ninguém,nada,outro, cada..... 

Нeoпpeдeлённые мecтoимeниe  ..... 
Pronumele nedefinite ....... 
Conjugações perifrásticas: estar+a 
+infinito;estar + particípio; estar + a + 
fazer; Ir +infinitivo;frases com verbo 
estar. 
 
Revisões (teste) 

 

Números cardinais : 101 até…1 000 000 000 
 

100 – cem 700 - setecentos 

200 – duzentos 800 -  oitocentos 

300 – trezentos 900 - novecentos 

400 -  quatrocentos 1 000 - mil 

500 -  quinhentos 1 000 000 - milhão 

600 - seiscentos 1 000 000 000 –bilião ( ou bilhão) 

 
 
Preposição com. 
 
Exemplos: 

1. A  Ana  fala  com  o  irmão.   
2. Pão  com  manteiga.  
3. Café  com  leite. 
 

 
 
 
 



 
Preposição + pronomes pessoais. 
                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Exemplos : 

1. Vais comigo à festa ?  
-   Sim, vou contigo .  
2. Trouxe esta prenda para ti. 
-   Para mim ? Muito obrigado. 
3. Falei com ela  na semana passada. 
 

com                     outras preposições 

Eu comigo a mim 

Tu contigo de ti 

Você  consigo a si 

Ele  com ele sem ele 

Ela com ela  até ela 

Nós connosco por nós 

Vocês  com vocês / 
convosco 

para vocês 

Eles  com eles  ......... eles 

Elas  com elas  elas 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
Preposição por + artigos definidos (contracção … ) 

 

      Singular      Plural 

masculino   por + o = pelo por + os = pelos 

feminino   por + a = pela por + as = pelas 

 
Exemplos: 
1.  Por  medo.  
2.  Por  minha causa.   
3.  Por  isso.   
4.  Um  por  um.   
5.  Por  exemplo.  
6.  Pelo  contrário.   
7.  Pela  primeira  vez.  
8.  Por  cima.   
9.  Por  baixo.   



 
Os pronomes indefinidos aplicam -se à 3ª pessoa gramatical , quando considerada de um modo 
vago e indeterminado. Apresentam formas variáveis e invariáveis. 
 
Algum (-a,   -ns,   -mas) . 

1.  Alguma  coisa . 
2.  Tens  alguns  amigos  em  Portugal?     
3.  Tenho  alguns  amigos  aqui.  
4. Aqui não tenho amigo  algum. 

 
Alguém  
Só se referem a pessoas :  
 

1.  Alguém  quer  ir  ao  cinema  hoje?  
2.  Alguém  entra.   

 
Algo  

1.  Ouve  algo? 
2.  Tu  dizes  algo?    
3.   Comeste algo ? 

 
Ninguém 
Só se referem a pessoas :  
 

1.  Ninguém  sabe?     
2.  Ninguém  quer  ir.   
3.  Não  digo  a  ninguém .  

 
Nada 
Colocado depois do verbo obrigam á negativa do verbo: 
 

1. Aqui não acontece nada  
2. Eles não  dizem  nada  . 
3. Não  comes  nada?   
4. Ele  não  faz  nada  hoje. 

 
 
Os  pronomes  ninguém  e   nada, podem-se utilizar na mesma frase.  
 

1. Ninguém  diz nada. 
2. Não  digo nada a ninguém. 

      
Outro (-a,   -os,   -as).    
Adjetivo   outro  sem   artigo definido. 
 

Exemplos : 
1. Eu  quero  outro  casaco . 
2. Queres  comprar  outra  mala?   

      
Б )  Pronomes  indefinidos  outro  com artigo definido. 
 

Exemplos : 
1.  O  outro  casaco  é  mais  comprido  do  que  este . 
2.  A  outra  mala  é  maior  do  que  esta .  

 
Cada 
Com pronomes pessoais: 
 

 1. A  mãe  dá  um  presente  a  cada  filho.  
 2. Cada  dia  que  passa  estou  mais  exigente. 
 3. Eu  conheço  cada  uma  delas.   
 4. Cada  um  deles  fala  português.  
3. Há  um  livro  para  cada  um.   
. 



 
Conjugações  perifrásticas 
 
Em português usa-se muito a conjugação perifrástica: verbo auxiliar (estar, ter de, ir, acabar, começar, 
andar ) + verbo no infinito ou gerúndio. 
 
Exemplos: 

1. A Elena está a estudar  Matemática. 
2. Eles têm de falar com a professora de Português. 

3. Andamos a trabalhar numa fábrica. 

4. Acabei de chegar a casa. 

5. O Mikail foi sair á noite. 

 

 
 

 
    Construção estar + a + infinitivo. 
 

Eu 
 
Tu 
 
Você ,ele,ela 
 
Nós 
 
Você ,eles, elas 

estou 
 
estás 
 
está 
 
estamos 
 
estão 

           
            

 
         a    

 
 

falar 
trabalhar 
andar 
comer 
dormir 
preparar 
comprar 
aprender 
beber 
ver 

 
Exemplos : 

  1. Eu   estou   a  trabalhar. 
  2. Estás a  trabalhar?  
  3. Estás  a  ver? 
  4. Está  a  ver? 
  5. Ela  está  a  comer.  
  6. Ele  está  a  andar. 
  7. Estamos  a  andar.  
  8. Nós  estamos  a  trabalhar.   
  9. Estão a trabalhar?  
10. Eles  estão  a comer.  
11. Eles   estão a dormir? 

 



Verbo estar + particípio. 
Exemplos : 
1.  A  porta está  aberta.    
2.  As  janelas  estão  abertas.   
3.  A loiça  está  lavada.   
4.  Estás  atrasado.  
5.  Está  feito. 

 
Construção  estar + a + fazer. 

Exemplos: 
1. O  que  estou eu a  fazer ?  
2. O  que ( tu ) estás  a  fazer ?  
3. O que (você, ele, ela ) está  a  fazer ?   
4. O  que (vocês, eles, elas) estão  a  fazer ?   

 
Construção  Ir +infinitivo. 

Exemplos: 
1. Eu  vou  jantar  em  casa.  
2. Tu  vais  ver  este  filme?   
3. Vamos  falar  depois.   
4. Eles  vão  trabalhar  no  sábado.   

 
Frases com  verbo estar. 

 
Exemplos : 
  1. Estar  bom (boa).   
  2. Estar  bem.     
  3. Estar  com   frio. 
  4. Estar  com  calor . 
  5. Estar  com  fome .   
  6. Estar  com  sede. 
  7. Estar  com  sono.     
  8. Estar  com  vontade  de .  
  9. Estar  com  sorte . 
10. Estar  com  raiva. 
11. Estar  com    medo. 
12. Estar  calor . 
13. Estar  quente. 

 

 
Conjugações perifrásticas   
 

Andar +a + infinitivo Eu ando a estudar russo 

Acabar +a + infinitivo A Elena acaba sempre a aula a chorar 

Chegar +a + infinitivo Chegámos a comprar os bilhetes para o teatro 

Continuar +a + infinitivo Eles continuam a trabalhar nas obras 

Deixar +a + infinitivo Ele deixou de estudar 

Deixar +de + infinitivo Tu deixas de vir de metro 

Dever + infinitivo O senhor deve informar-se se faz favor 

Ficar +a + infinitivo Ele fica a fazer o trabalho de casa 

Haver +de+ infinitivo Há um livro naquela papelaria 

Poder+infinitivo Nós podemos ficar até mais tarde 

Saber + infinitivo Elas sabem escolher roupa 

Ter+que+infinitivo Eu tenho que dar as fotos 

Voltar+a+infinitivo Tu voltas a corrigir os testes 

Vir+a+infinitivo Ele vem á praia 

Vir+infinitivo Ele vem trabalhar 

Começar +a +infinitivo Começámos a poupar para as férias 
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