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Exercícios de aplicação  

 
Pretérito perfeito simples   
 
Exercício 1. 
 
1. ................................ (regressar /eu)  na  semana  passada.   

2. ................................ (ligar / tu)  à  sua  amiga?   

3.  No  ano  passado  ele................................  (viver)  em  Lisboa.   

4.  Ontem  ela  ................................ (chegar)  muito  tarde.   

5.  O  Senhor ................................  (trabalhar) ontem?   

6.  No  domingo ................................  (acordar / nós) tarde.    

7.  Eles ................................  (viver) em  Moscovo.     

8.  Elas  não ................................   (aprender) português.   

9.  Vocês   ainda  não ................................  (comer) nada?   

10.   Os crianças ................................  (adormecer)? 

11.   No  sábado  eu  ................................  ( ficar)  em  casa  todo  o  dia. 

12.   Tu  já  ................................  ( beber)  o  café ? 

13.   Ela  ................................  ( chegar )  atrasada? 

14.   Ontem  ele ................................   ( sair)  muito  cedo. 

15.   No  ano  passado  a  Teresa  ................................  (viver)  na  Rússia. 

16.   Eles  ................................  ( alugar)  um  apartamento  em  Lisboa. 

17.  Vocês  já  ................................  (tomar)  o  pequeno - almoço  hoje? 

18.  Anteontem  nós  ................................  (nadar)  e  ................................  (patinar)  muito. 

19.  Na semana passada .....................................................   ( trabalhar) muito. 

20.  Ontem à noite ................................  .......... (ver) um filme muito interessante. 

21.  Ontem ............................................................................. (nós / estar ) juntos. 

22.  Na semana passada  o sr. Manuel .................................... (ter ) gripe. 

23.  O ano passado ......................................... ( elas /ir) à Costa Rica. 

24.  Ontem de manhã , a Aurica ............................................. (comprar ) vestido. 

25.  No mês passado ......................... (nós /trabalhar ) imenso, mais do que o  

 nosso horário. 

26.  No sábado ...................................................... (tu / dormir )  até muito tarde. 

27.  A bebé da Vera ....................................................... (nascer ) hoje de manhã. 

28.  A Florica .................................................................... (falar)  romeno comigo. 



 

29. Não ..........................................................(encontrar / eu ) o CD que queria. 

30.  Eu ............................................................. (viver ) muito tempo em Londres. 

31. O Miguel não ...................................................................... (querer ) estudar. 
 

 

 
 

Pretérito perfeito simples. 
Verbos :  SER e IR 
 
Exercício 2. 
 

1. Eu  já  ...............................................................   a  Portugal.   

2. Tu  nunca  ........................................................   a  Lisboa?   

3. Ele  já  .........................................................   ao  Brasil.   

4. Ela  ............................................................................   boa  aluna?   

5. A  Senhora  nunca  ........................................................   à Rússia?   

6. Ontem  nós  ......................................................   ao  teatro.  . 

7. Eles  já  .............................................................   ao  Porto.   

8. Elas  nunca  .....................................................   à  Costa  de  Caparica.   

9.  Vocês  já  ........................................................   a  Sintra?   

10.   O Vladimir .........................................................   à Ucrânia. 

11.   Já  ...................................................... (tu)  ao  Cabo  da  Roca?   

12.   Não,  nunca  lá  ..........................................................(eu).    

13.   O  Senhor  já  .........................................................   a  Setúbal?       

14.   Vocês  nunca  ........................................................   a  Fátima? 

15.  Já  ...............................(eles) aos  Estados  Unidos  da  América?   

 

 

 
Modo condicional. 
Complete os espaços em branco com a forma condicional 
 

1. Eu ...................................................... com ele, se ele me ouvisse (falar). 

2. Nós .......................................................... ao teatro, se ele gostasse (ir ) 

3. .........................................dar-me uma informação sobre este impresso, se faz favor? ( 

poder ). 

4. O Filipe .......................................................... de mudar de moto ( gostar) 

5. A Joana ..............................................................viver na praia (adorar) 

6. .............................. a horas, se Martina não se atrasasse (nós / estar). 

7. ......................................................... óptimo se eu pudesse viajar ! (ser ) 

8. A Anna  não se ......................................................... de viver em Lisboa (importar). 

9. Nós ........................................................... ir ao concerto na Gulbenkian (poder ) 

10.  Eles .............................................................. de ver mais documentários (gostar). 

11.  Não ........................................................ melhor comprar antes que esgote ? ( ser ). 

12.  O senhor  .................................................... ir ao médico. Está muito pálido (deve ). 



 
Modo imperativo. 
 
Exercício 1. 
 

1. falar / tu  ...........................................            

2. não  falar / tu  ................................... 

3. fechar / você  ....................................            

4. não  fumar / vocês  ........................... 

5. comer /  tu  .......................................           

6. não  chorar/ tu  ................................. 

7. beber / vocês  ...................................            

8. não  gritar / você  ............................. 

9. ligar / tu .............................................           

10. não  mergulhar / tu  ........................... 

11. telefonar / você  ................................            

12. não  abrir / você  ...............................   

13. preparar  / vocês  ..............................            

14. não  atrasar / vocês  .......................... 

15. acabar / tu  ........................................            

16. não  esquecer / tu  .............................   

17. deixar / você  ...................................            

18. não  esperar / você  .......................... 

19. tocar / vocês  ...................................             

20. não  levar / tu  .................................. 

 
Exercício 2 
 

1. Abrir  (tu)  a  porta . .......................................................................................... 

2. Fechar  (você)  as  janelas,  por  favor.  ........................................................... 

3. Abrir  (vocês)  os  livros.  ................................................................................ 

4. Não  chorar  (tu).  ........................................................................................... 

5. Não  falar  (você)  alto,  por  favor. ................................................................. 

6. Não  fumar  (vocês).  ...................................................................................... 

 
Exercício 3 
 
Preencha os espaços em branco com a forma correcta do verbo: 
 

  1. .........................ao supermercado (você / ir). 

  2...........................  á rua (vocês / ir). 

  3. ........................ ............. falar com o professor ( vocês / ir ). 

  4. ............................. gentil com eles  (você / ser ). 

  5. Não ...................... tão duro com eles (vocês / ser / negativo). 

  6. Não ......................... tanta confiança  (vocês /  dar /negativo) . 

  7 ................................ formulário ! (ler) 

  



 

 8......................................parvoíces (tu/ dizer / negativo). 

  9. Não ..................................... mal-educado (você / ser ). 

10.   ............................................. à escola !(Vocês/ vir ). 

11. Não .............................................. comigo ! (gritar ) 

12. ...................................... a janela ( tu / abrir )   

13 . Não .................................... fumar aqui ( vocês / fumar ) 

14 . ...................................... – me se faz favor (ajudar ). 

15 . Não ............................................ desatento (Tu / estar ) 

 

 
Imperativo dos Verbos irregulares 

Exercício 4 
 

(por /tu)  a  mesa.  - .......................................................................................................... 

(por / O Sr.)   ai  o  casaco. - ..............................................................................................  

(vestir/ você)  a  camisola  branca.  - ................................................................................. 

(vestir/tu)  as  luvas.  - ....................................................................................................... 

(fazer/tu)  a  cama.  - .......................................................................................................... 

(fazer/você)  favor.  - .......................................................................................................... 

(dizer /tu)  mais alto. - ........................................................................................................ 

(dizer /A Sra.),  por favor. - .............................................................................................. 

(trazer/você) o passaporte. - .............................................................................................. 

(trazer/tu)  o livro. - .......................................................................................................... 

(sair/tu) daqui  - ................................................................................................................ 

(sair/você) nesta paragem. - .............................................................................................. 

 

 

 
Prefixos /Sufixos 
Forme palavras por prefixação ou sufixação a partir das seguintes: 

1. correr 

2. gerir 

3. migrar  

4. meditar 

5. rápido 

6. biblioteca 

7. jornal 

8. escrita 

9. rapaz 

10. firme 

11. delicado 
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