
 

Fichas de Português 
 
 

Bloco V 

 
TESTE 

 
 ( BLOCOS  1  A  5 ) 

 

 
REVISÕES DOS BLOCOS  1  A  5 
 
 Escreva as perguntas para as seguintes respostas: 
 
1.  ...................................................................................................................? 
     Bom dia! Chamo - me Sergiu Ivanov. 
 
2.  ..................................................................................................................? 
    Sou de Kryvoy Rog, na Ucrãnia. 
 
3.  ...................................................................................................................? 
      Sim, sou romeno. 
 
4.  ....................................................................................................................? 
        Tenho 44 anos 
 
5.  ...................................................................................................................? 
     Vivemos no Montijo. 
 
6.   ...................................................................................................................? 
     O meu marido trabalha nas obras e eu sou empregada doméstica. 
 
7.  ...................................................................................................................? 
     Não, este é o meu filho Anton 
8.   ..................................................................................................................? 
      O meu nº de telefone é 218400954 
 
9.  ...................................................................................................................? 
     A casa é enorme, tem jardim e garagem. 
 
10. ..................................................................................................................? 
       Estamos em Portugal há 1 ano. 
 
11. .................................................................................................................? 
       Gosto de ler, escrever, praia e ouvir música. 
 
12.  ................................................................................................................? 
          Ganho o ordenado mínimo . 
 
13.  .................................................................................................................? 
         Trabalho 11 horas por dia. 
 
15.   .................................................................................................................? 
        São os nossos vizinhos do lado. São os Vasilescu. 
 
16. ...................................................................................................................? 
      A Elena folga á 6ª feira  e eu ao domingo. 
 



 
 

 
Complete os espaços em branco com a forma correcta dos verbos: 
 
Olá ! O meu nome..............(ser) Ana Mykhaylova. Os meus pais................(estar) a tentar 

legalizar-se em Portugal. Eles............(ter) uma casa em Sintra. A minha irmã Oksana...........( 

jogar) volley na escola e o meu irmão Alexandr ..................(trabalhar) como motorista .  

Hoje à tarde......................( ir) ao Centro de Emprego. Nós............................(inscrever-se) para 

trabalhar na zona da Margem Sul. Não...................(dever) conseguir nada, mas não custa tentar!  

3ª feira  de manhã o meu primo.............(ir) comigo á secretaria da escola por causa das 

equivalências. A Margarida.....................................(ajudar \ nós). A Maria.....................(poder) 

levar o carro e ....................(vir) com ela para casa. 

 

A Iulia e a  Natascha  ....................................(conseguir) ter boas notas, mas ainda..............(ter) 

algumas dificuldades na escrita. Elas................(ficar) sempre juntas nos intervalos. 

A senhora Ivanov................(fazer)  hoje o jantar para os amigos. 

.................(ser) um jantar com pratos típicos ucranianos: “vareniki” . 

A Maryana ...................(dizer) aos seus amigos portugueses quais são os locais mais bonitos da 

Ucrânia  

Ao jantar.....................(falar) também de música e .....................(trocar) de CDs: Factor, Ruslana 

Tartak. A mãe ..........(ler) muito poesia de Puskin e  o pai......................(preferir) ler Tschekov. 

Naturalmente, os filhos ................(ver) mais televisão e.................(ouvir) música. 

A tia Larisa ...............(dar) aulas de violino, .............(viver)  em Sagres e.............(estar) a gostar 

muito, porque.............(ser) perto do mar. O avô Ivan .....................(morar) perto do Cabo da 

Roca . A  minha família ..........................( adorar) o Oceano, ....................(sentir-se \ nós) em paz 

e ..................(poder) ficar o ano todo bronzeados. 

 

.................(estudar \ tu) português ? ...... ........................(haver) quanto tempo? 

...............(perceber) alguma coisa ou não ...............................(entender) nada? 

Eu...........................(estar) muito nervosa.    .....................(achar \ tu) que ...................(conseguir) 

o emprego? Eu ......................(ter) o curso de Línguas , mas não .................................(saber) 

ainda falar muito bem português e eles não..................................................(querer) ninguém sem 

ser imigrante legal.  

Boa sorte! Nós............(ter) a certeza que tudo...................(ir) correr bem. Os estrangeiros de 

Leste ..................(ser) muito trabalhadores, disciplinados e empenhados. 

A senhora Vasilescu ............................(preencher) o  formulário  para obter  o cartão de 

contribuinte. Ela ..................(pôr) um anúncio no jornal e 

......................................................................(aguardar) uma resposta. 

 

A Olga.....................( traduzir) o diploma e.........................(entregar) na escola. 

Todos os dias.....................( nós, telefonar) aos nossos familiares.  

Não te....................... (esquecer) de me avisar se vais ....................( sair) hoje á noite ! Diverte-

te!  

 



 
 

 
Preencha com as preposições: 
 
1.  Preciso........ dinheiro............enviar..........á minha filha, que está a estudar ..... Moscovo. 

2. Chego a escola e tenho.............esperar...................alunos. 

3. O Pedro  é  Móldavo , mas vai viver..........................Odessa . 

4.  Ele nasceu a 20 ...................Fevereiro ..............1980. 

5.  Os exames são ..........................Julho. 

6. O aniversário do Alex é ......................................................... Agosto . 

7. Siga esta rua e vire ................... 1ª  á sua direita, depois ................. frente 

e..................................................último á esquerda . 

 

 
Curriculum Vitae 

 
Dados Pessoais 
 
Nome: ……....................................................................…… 

Data do nascimento: ……………. 

Nacionalidade:……………………. 

Estado civil:………………………… 

Passaporte Nº.: ………………………………………………………………… 

 
Morada: ……………………………………………………………………….. 

Telefone: ……………………………  Telemóvel: …………………………… 

 
Habilitações Académicas 
 
 
- 
Experiência profissional 
 
- 
 
Outros dados pessoais 
 
 
 
Conhecimento de Línguas:…………………………………………………….  
 
Curso de ……………………………………………………………………….. 
 
Objectivo da candidatura: 
 
 
……..........................….......…… ( Local e data ) 

 
………………..........................…. (assinatura ) 
 

                     
Curso de Português para Imigrantes. Bloco V. Exercícios 

 

Filorbis. Carlos Fontes 

http://www.filorbis.pt/index.html


 


