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1. Nahraďte označené výrazy zájmeny a věty přepište. Substitui as expressões em itálicas por 

pronomes e reescreve as frases.        5b 

Preparo-te o jantar.     _______________________________ 

Escreves um mail à Cristina e Paula.  _______________________________ 

Não contámos a história a você.   _______________________________ 

Não tenho dinheiro.    _______________________________ 

Apresenta-nos várias cidades portuguesas. _____________________________________ 

 

 

2. Doplňte ukazovací zájmena (este, esse, aquele) ve správném tvaru.   5b 

Completa com os pronomes demonstrativos (este, esse, aquele) na forma conveniente. 

_________________  livro que está aqui podes encontrar todas as informações precisas.  

Tens a chave _________________ sala aí?   

Entrámos _________________ restaurante de que já te falei.   

Perguntaste _________________ professor com que falaste ontem? 

O que é _________________ aqui ? 

 

3. Převeďte do rozkazovacího způsobu v kladu i v záporu. Transpõe para o imperativo positivo 

e negativo.          5b 

Falamos de outra coisa.   ______________________ 

Divertes-te.   ___________________________ 

Vês televisão.   ______________________________ 

Dizes tudo.   _______________________________ 

Perguntam.   _______________________ 

 

4. Kolik je hodin ? Odpovězte celými větami.      5b 

3.25 ___________________________________________________________ 

20.04 ___________________________________________________________ 

12.30 ___________________________________________________________ 

7.45 ___________________________________________________________ 

21.15___________________________________________________________ 

 

5. Doplňte sloveso v minulém čase z této nabídky: há, conseguir, estar, dizer, ir.  5b 

Completa com verbos no passado da lista na linha precedente.     
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Tu já ______________________ na casa do Jaime ?   

Eles não ______________________ fazer o exame.  

Eu ______________________ de metro até ao centro comercial. 

O que você______________________ ? 

Na estação ______________________ muita gente. 

  

6. Doplňte slovesa v přítomném čase. Completa com as formas verbais no presente.  5b 

O Senhor (trazer) ______________________ alguma coisa ? 

Eu (ver) ______________________ o mail. 

Eles (vir) ______________________todos os dias. 

Tu sempre (caer) ______________________ ! 

Eu agora (ler) ______________________ um livro muito bonito. 

 

 

7. Vyjádřete opak. Expressa o contrário.       5b 

A Joana fala inglês melhor que eu.   ______________________ 

Estas são as menores complicações.  ______________________ 

O Miguel é mais alto que o meu pai.  ______________________ 

Ele é boa pessoa.    ______________________ 

A minha casa fica à direita.   ______________________ 

 

8. Formulujte vhodně otázku. Formula a pergunta que convém.    4b 

___________________________________________________________ ? 

Não me lembro bem, mas acho que foi para a quinta-feira. 

___________________________________________________________ ? 

Não, ficou para tia. 

___________________________________________________________ ? 

Tive pouca sorte, chumbei. 

___________________________________________________________ ? 

Nasci a 20 de Março 1992. 

 

9. Doplňte. Completa.          4b 

A mãe da minha mãe é a minha _________________ . 

Os filhos dos meus tios são os meus  _________________. 
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Os filhos dos meus irmãos são os meus  _________________. 

Eu e os meus irmãos somos _________________ dos nossos pais. 

 

10. Doplňte. Completa.          7b 

-_________________, minha senhora, onde é que _________________ o centro comercial 

Colombo ?  

-É fácil. _________________ sempre a _________________, na primeira esquina 

_________________ à direita, _________________ a rua e _________________ o metro, 

linha azul. 

 


