
 

Fichas de Português 
 
 
 

Bloco VII  
 
 

 
Exercícios de aplicação  

 
 

Preencha os espaços em branco com o Pretérito Imperfeito.  

 

Exercício 1 

 

 1.  A Marina , quando..................(ser) criança,.......................................( tocar) violino. 

 2. Antigamente, nós ................................... .....................( preferir) o campo á cidade. 

 3. Quando eu ..................(chegar) a casa, .......................(ter) de fazer as  tarefas domésticas. 

 4. Aos fins de semana eles.......................................................(costumar) ir para a praia. 

 5. Dantes, o João.........................................................( ir) a pé para a escola. 

 6. Antes o Miguel..........................................................(trabalhar)  em New York. 

 7. Enquanto a Elena .................( fazer)  o jantar, o Serguei..........( ver) televisão. 

  8. A Krystyna ......................( pôr) a mesa, enquanto o Nikolai .................................( ler) o jornal. 

  9. A Oksana e a irmã.................................................................(jogar) volley. 

10. A Iulia............................................................(estar) na paragem do autocarro. 

11. Os alunos...................................(ficar) imenso tempo á espera do professor. 

12. Tu.........................(ouvir) gritar e não..............(fazer) nada . Francamente!!!!!! 

13. Eu..............................................................................( andar) muito a pé . 

14. O Manuel............................................(vir) sempre maldisposto para a escola. 

15. Ela...........................................(pedir)    paciência, mas ele não............(ter). 

16. Nós.........................(ajudar) os imigrantes quando eles........................(chegar) ao aeroporto. 

17. A Maryana .................................................(escrever) melhor do que agora. 

18. A Natascha ..........................................................(levantar-se) ás 7h30. 

19. Eles...................................................(querer) matricular os filhos na escola. 

20. O bebé.......................................................................(brincar) com a avó. 

21. Eu..............................................................................(viver) na Austrália. 

22. Tu..................................................................(falar) muito bem português. 

23. Nós ...................................................(comer) muitos chocolates suiços. 

24. Ele...........................................(abrir) sempre a porta para eu entrar primeiro. 

25. A família Ivanov  ...........................................................(morar) no Montijo. 

26. Quando tu.....................................( ser) pequeno, não ...................(parar) um minuto quieto !!! 

27. Enquanto eu.. .......................(arrumar) as coisas, eles......................(dormir) . 



 

28. Dantes, eu........................................( receber) mais cartas do que e-mails. 

29.  Elas............................................................( estar) a traduzir  documentos. 

30. Nós ............................................(falar) imenso um com o outro antigamente . 

 

 
Verbos pronominais 
 

Exercício 1. 

 

1. Eu  …………………................................................. (chamar-se)  Vladimir.   

2. Tu  ……………….........................................… (levantar-se)  muito  cedo.  .        

3. A  Ana ………………….................................................  (deitar-se)  tarde.   

4. O  Pedro ………………............................................…  (ir-se)  embora.   

5. A  Senhora …………....................................………  (sentar-se)  bem?   

6. Nós …………………   (sentar-se)  para  almoçar.   

7. Eles …………………  (encontrar-se)  no  café.   

8. Eles …………………  (esquecer-se)  sempre  de  pagar  o  telefone.     

9. Vocês …………………  (preparar-se)  para  exames?   

10. Eu vou …………………   (escrever-se) no Centro de Emprego. 

11. Eu  …………………  (lembrar-se) desta  rua. 

12. Eu  …………………  ( encontrar-se )  com  Ana  hoje.    

13. A  Teresa  …………………  (esquecer-se)  sempre  das  chaves 

14. Tu  …………………  ( lavar-se) com  agua  fria?    

15. Ela  …………………  (chamar-se )  Olga. 

16. O  João  …………………  (sentir-se)  bem.  

17. Eu  …………………  ( vestir-se)  depressa.    

18. Nós  …………………  ( sentar-se)  aqui. 

19. Eles  …………………  ( preparar-se)  para  a  viagem. 

20. Vocês  …………………  (preocupar-se)  muito? 

 

 



 

Frases  negativas com verbos reflexos. 

 

Exercício 1. 

1. Não ............................................................     (esquecer-se /eu)   .   

2. Eu  ...............................................  (vestir-se)   em  5  minutos.     

3. Nunca  .........................................................  (deitar-se/tu)   cedo?   

4. Eles  ..................................................  (encontrar-se)  às  12:30. 

5. Ele  ...............................................................  (ir-se)  embora,  já  é  tarde. 

6. Como  .............................................................  (chama-se) ?   

7. Vocês  .................................................................. (deitar-se) muito  tarde? 

8. Como  ...........................................................  (chamar-se)   o  teu  amigo?     

9. Nós  .........  .........................................................( levantar-se)  às  7 horas. 

10.  Também  ....................................................................  (sentar-se/nós)  aqui.   

11.  Eu  ..............................................................................  (ir-se) embora . 

12.  Eles  ainda  não  ...............................................................  (levantar-se) . 

13.  Ela  ............................................................................    (chamar-se)  Ana. 

14.  Porquê   não  ..............................................................  (sentar-se/tu) aqui? 

15. Tu  ......... ...............................................................   (lembrar-se) do  Pedro?     

16.  Nós  .........  ...................................  (encontrar-se)  às.10 horas  da  manhã.  

17.  Eles  ........................................................(ir-se) embora  às  4:30  da  tarde.  

18.  Eu  ...........................................................................  (levanta-se)  às  8 :30.     

19.  A  Ana  ...............................................................  (vestir-se)   depressa. 

20.  O  pai  ....................................................................   (sentar-se)  à  mesa. 

21.  A  que  horas  .....................................................   ( encontrar-se/vocês) ?                                                                                                                               

22.  Eu  não  ......................................................................... ( preocupar ) .  

23.  Ele  sempre  ......... ...............................   (esquecer-se)  de  apagar  a  luz.    

24.  Eu  ......... ..........................   (sentar-se)  aqui  e  tu    (sentar-se)   no  sofá. 

25.  Todos   ...................................................................... (lembrar-se)  dela?   

26.  A  Olga  .....................................................................  (cortar-se) no  dedo . 

27.  A  que  horas  ........................................................   ( encontrar-se/nós)  ? 

28.  Não ......... ...................................................  ( lavar-se/tu)    com  água  fria ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Complete com o pronome adequado. 

  Exercício 1. 

   

  1. O Senhor  Vasilescu levanta - ................ muito cedo 

  2. Diriges - …........ á  Embaixada da Roménia. 

  3. A Aurica e eu inscrevemo - …....................…na Universidade 

  4. Os alunos encontram - ......................….. na entrada da escola. 

  5. Eles dirigem - ..........................… ao balcão para pagar. 

  6. Nunca…...................................…(tu) encontro !!!! 

  7. Também…....................................……(nós) levantamos tarde. 

  8. Ainda não…….........................................…(elas) lavaram. 

  9. Como …...........................................……(você) chama? 

10. Calem - ........................………(vocês) já……....(eu) deitei, quero dormir  !!! 

11. Todos os alunos….............................................……lembram dela. 

12. Ninguém…................................………(nós) avisou do Curso de Português. 

13.  Lembras - .............................................................……..(tu) do nome do médico?  

    

 
Lembra-se das expressões idiomáticas? Conjugue os verbos e explique o significado 
destas frases: 
 

1. O Filipe não……………...........................(fazer) a barba todos os dias. 

2. A minha cunhada e eu……………………………(fazer) ginástica uma vez por semana. 

3. Eu……………….................................(fazer) anos em Janeiro. 

4. Tu……………………………… ..........(fazer) amizade com toda a gente !  

5. A Helena…………........…..(fazer) compras no mercado. È mais barato ! 

6. Não sei se……………….....………….(fazer \eu) bem ou mal em estar tão envolvida. 

7.As crianças dão imenso que…………….........………(fazer), mas eu adoro estar com elas 

8. A Florika …………………..........................…(ser) a cara da tia Aurica. 

9. O concerto de Cocteau Twins…………………...….(estar) ás moscas ! 

10. Essas calças………………………....…….(ficar \ tu) muito mal ! 

Escolhe outras. 
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