
 

Fichas de Português 
 

 

Bloco VIII  

 

 

Exercícios de aplicação  

 

Complete as frases com os verbos no Futuro 

1. Esta semana o Presidente iniciará (iniciar ) a habitual visita pelo país. 

2. Finalmente ........... ....( ir ) para o sul, onde .........   ...(ficar ) cerca de oito dias. 

3. A Maria diz que ....................................( trazer )   presentes para todos. 

4. O telefone está a tocar , ................................( ser ) a Ana ? 

5. Eles têm estudado muito, mas .................................( passar ) no exame ? 

6. Na próxima semana ..................................( ter ) encontros com os meus amigos.  

 

 

Substitua as palavras sublinhadas pelos complementos directo e indirecto 
 
1.  A Olga vendeu a casa. 
 
2.  Eu ajudo o Mischa  no treino. 
 
3.  Demos os presentes ás crianças. 
 
4.  Pôe o casaco aí. 
 
5. Elas adoraram o concerto. 
 
6. O Filipe contou a história a mim. 
 
7.  Dei o manual a ti, não te lembras? 
 
8.  A Aurica entregou o visto á Iilia. 
 
9.  Mandei a carta ontem. 

 

 
Preencha o espaço com os pronomes correctos: 
 
    1.  Podia dizer-.....................................( a mim) onde é esta rua ? 

    2.  Convidei-..................................( a ti) para o jantar mas não vieste . 

    3.  Ainda não.......................................( ele) vi no curso . 

    4.  Leva-.................................................( nós) ao Bairro Alto . 

    5.  Entreguei-.......................................( vocês) os testes ou não? 

    6.  A saia é gira. Paga-........................................... tu se faz favor. 

     



     

    7.  Tantas amêndoas ! Comam-...........................senão o Niko come todas. 

    8.  Já compraste o selo? Sim, já ......................................comprei . 

    9.   Esse livro não é teu! Dá-.....................................................já ! 

 

 
 

 
Ligue as frases usando os pronomes relativos variáveis e invariáveis 
       
1. A  Martina está muito aborrecida. O carro parou na auto estrada. 
 
2. O  senhor Ivanov  ficou com o Husky. È muito desobediente. 
 
3. Dei-lhe um CD de música budista. Ele gostou imenso. 
 
4. Adoro passear na praia. Lá, sinto-me em paz! 
 
5. O Coordenador é muito simpático. Ele vem assistir á aula. Falei-vos dele. 
 
6. A Margarida vai-se embora. Estivemos com ela no cinema. 
 
7. O Mundial de Futebol é na Alemanha. Lá está imensa gente a preparar  tudo. 
 
8. O Miguel  foi á exposição de pintura. A exposição é de um amigo dele. 
 

 

 
Preencha o espaço com o pronome relativo adequado: 
 
1. A Maryanna, .......................................vive na Parede, estuda em Lisboa. 

2. O senhor,...........................................falei ao telefone, foi muito atencioso. 

3. A Quinta da Regaleira,....................................fui com o Filipe , é sublime! 

4. O exame de condução , ....................pratiquei tanto, correu-me pessimamente ! 

5. Romeu e Julieta ,.................amor foi proibido pelas famílias, foram mortos. 

6. Os CDS,.............................te emprestei, são quase todos de música clássica. 

7. A viagem,............................................................te falei, faço-a sozinha. 

8. As alunas,.........................irmãos já foram meus alunos há anos, são aquelas miúdas surfistas. 

9. A história,.............................................nada faz sentido, é demasiado complexa. 

 

 

 
FICHA FORMATIVA 
 
Verbos regulares  e irregulares no Presente do Indicativo e no Pretérito Perfeito Simples 
 
1. Os imigrantes........................( falar / Presente do Indicativo) dos seus problemas em Portugal. 

2. A família Ivanov..............................................( dar / pret. Perf. Simples) ao filho. 

3. Os animais no  Zoo.................................................(ser / Pres. Ind.) divertidos. 

4. Na semana passada,..........................(encontrar / Pret. Perf. ) a Inês  na rua. 

5. Eles .......................................( fazer / pret. Perf.)todos os trabalhos de casa. 

6. Hoje...............................(saber / pres. Ind. / nós ) o resultado das candidaturas. 

7. O Luís....................(trazer /pret. Perf. ) um quadro lindissímo de Gustav Klimt. 



 

8. O telemóvel .....................( poder /pres. Ind. ) ser muito ùtil em certas situações. 

9.  Eu...........................................(começar / pret. Perf.) a ler os clássicos russos. 

10. A Krystyna ...........................................(acabar / pres. Ind.) o teste mais tarde. 

11. O Anton e o Boris não me...................................(dizer / pret. Perf. ) a verdade. 

12. Este mês .........................( ir / pres. Ind. /eu ) terminar o manual de português. 

13. Os imigrantes................(trabalhar  / pres. Ind. ) demais. Eu admiro-os imenso !. 

14. ................................( ter / Pres. Ind. / tu )  pouco tempo para tanta actividade  ! 

15. A Elena...................................(estudar / pret. Perf. ) português durante 1 ano. 

16. Eu.........................................(precisar / pres. Ind. ) urgentemente de férias  !!!!! 

17. .......................................(achar / pres. Ind. / vocês ) boa ideia aprender melhor o português? 

18. A senhora Vasilescu........................(estar / pret. Perf) muito doente, mas agora 

.................................. (estar / pres. Ind. ) melhor. 

19. O Pavel.........................................( ouvir / pres. Ind. ) muitas vezes Rachaminov. 

20. A Larissa...........(ver / pres. Ind.) todos os dias televisão. 

21. Nós....................................(gostar / pret. Perf. ) imenso da peça de Chekov. 

22. Tu.........................................................(conhecer / pres. Ind. ) o meu irmão? 

23. A  Natascha .....................................( viver / pret .perf.) 3 anos  em Londres. 

24. A Teresa..............................................(escrever / pres. Ind. ) poesia e  contos. 

25. Eu.......................................(perder | pres. Ind ) sempre os chapéus de chuva. 

26. Tu......................................(pôr / pres. Ind. ) a mesa ao almoço e eu ao jantar. 

27. Nós ................... (ir / pret. Perf.) de avião  mas eles........................(ir / pret. Perf. ) de autocarro. 

28. O Igor................................................(abrir / pres. Ind.) a porta. 

 
 

 
 

 
Conjugue o verbo correctamente no Presente do Indicativo. Não se esqueça que estes verbos são 

irregulares. 

Exercício 1. 

 

 1. Eu ……….......................................…(saber) o que é ser-se imigrante. 

 2. Tu….......................................… (trazer) sempre a tua agenda preenchida. 

 3. O Ruslan………….....................................................(conhecer) o Serguei. 

 4. A Olga e a Iilia…………....................……(dizer) sempre aquilo que sentem. 

 5. Os alunos ……....………(fazer) todos os exercícios. São muito aplicados ! 

 6. O Manuel ……........................................................…(ler) o Expresso. 

 7. Ele………....................................................…(perder) o chapéu de chuva. 

 8… ...........................................…........…………(poder / nós) sair mais cedo? 



   

  9. ……….....................................(querer / tu) ir ao concerto de música celta? 

10. Os adolescentes………………………(ver) muita tv 

11. O Alex …………………(descer) as escadas a correr! 

12. A senhora Vasilescu…………………(aquecer) a comida no micro-ondas. 

13. Desculpe, ………………………………………(esquecer / nós) do manual em casa. 

14. Eles…………..........................………………..(parecer) muito preocupados. 

15. Eu……………………………..........................…(proteger) o meu sobrinho. 

16 …………………………………............(abranger / tu )essa zona também? 

17. Olá! Não…….................................................(saber /eu ) falar ucraniano. 

18.   …………………………........……………..(conhecer / nós ) a sua família. 

19. O Niko………………....................................……(trazer) o cão á rua. 

20. Eu……................…………………..(querer) aprender a escrever melhor. 

21. Eu………………………………..............(dizer) quando pode cá voltar. 

22. .........................................……………………(ler / tu) Banda Desenhada? 

23.  A Oksana…...............................………………..(fazer) um bolo de limão . 

24. Eu..........................................................……………………(ser) distraída. 

25.Nós …….....................................…………………. (ter) amigos brasileiros. 
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