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1. Vytvořte osobní infinitiv. Forma o infinitivo pesoal.      4b 

Duvido (chegar-eles) __________  

a tempo.  Além de (estudar-tu) _________, tens que fazer algum desporto.  

Apesar de (gostar- nós) __________ muito da Maria, desta vez não estamos de acordo com 

ela.  Peço-lhe para me (ajudar). __________ 

 

2. Zkraťte pomocí přechodníku. Transpõe um dos verbos para o gerúndio como convém. 4b 

Escrevia o mail e via a televisão.      

________________________________________________________________ 

Conversavam e bebiam o vinho do Porto. 

________________________________________________________________ 

Telefonamos aos nossos pais e queixamo-nos da vida. 

________________________________________________________________ 

Saiu de casa e corria. 

________________________________________________________________ 

 

3. Slovesa v závorce dejte do správného času. Transpõe os verbos nas parénteses para o tempo que 

convém.            9b 

Há algum tempo eu (ter) __________ uns dias de férias. Como cá (fazer) __________ 

bastante frio, (resolver) __________ aproveitar a oferta duma agência de viagens e (visitar) 

__________ o Brasil. Quando (chegar) __________ ao Rio de Janeiro, (estar) __________ 

 muito cansado porque a viagem (ser) um inferno. (Descansar) __________um pouco e depois 

(passear) __________ pela cidade. (Passar) __________ lá uns dias agradabilíssimos. 

 

4. Doplnte neurčité nebo záporné zájmeno. Completa o pronome indefinido ou negativo. 4b 

__________ de nós está de acordo contigo.  

__________ chegou, mas não sei quem. 

Trouxeram-nos __________ discos portugueses. 

__________ dieta é má para a saúde.  

  

5. Převeďte do trpného rodu. Transpõe para a voz passiva.     4b 

Nós acabámos  trabalho.   ________________________________________ 

Vão construir novas linhas do metro. ________________________________________ 

Eu fiz o exercício.    ________________________________________ 
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Muitos turistas visitaram Praga este ano. ________________________________________ 

 

6. Doplňte vztažná zájmena. Completa os pronomes relativos.     4b 

Conheces a senhora com __________ acabo de falar ? 

__________fala muito, geralmente não diz nada. 

O Paulo, __________ encontrámos onte na cervejaria, é muito simpático. 

Lisboa, __________ ruas são antigas, está cheia de carros. 

 

7. Převeďte věty do budoucího času jednoduchého a nahraďte podstatná jména 

zájmeny. Transpõe para o futuro simples substituindo os substantivos por pronomes.   5b 

Vou trazer-te as fotos.      ________________________________________ 

Vamos fazer a mala amanhã.   ________________________________________ 

Vou levar um presente ao teu pai.   ________________________________________ 

Vais pedir-me u favor.   ________________________________________ 

Vou telefonar à Sílvia agora mesmo.  ________________________________________ 

 

8. Převeďte z přímé řeči do nepřímé. Transpõe para o discurso indirecto.   6b 

Escreveram-nos : « Iremos para Praga na semana que vem. » 

________________________________________________________________ 

Ela disse ao médico : « Já fiz regime várias vezes, mas nunca deu resultado. » 

________________________________________________________________ 

Disse-me : « Tenho ainda muito trabalho e por isso não posso acompanhar-te ao aeroporto. » 

________________________________________________________________ 

 

9. Doplňte správný tvar příčestí minulého. Completa o particípio passado.   5b 

A janela já está (abrir) __________ . 

Tens (ver) __________ o João nesta semana ? 

As batatas já estão (fritar) __________  . 

Ultimamente não tenho (aceitar) __________ os seus convites. 

Os dois foram (aceitar) __________. 

 

10. Spojte vhodně. Relaciona como convém.       5b 

1) Deves reservar os bilhetes    a) não pode ser ! 

2) A mochila é muito prática b) onde roubaram o Marco. 
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3) Foi naquela cervejaria  c) para as excursões a pé. 

4) Uma oportunidade destas  d) quanto custa a aguardente de ameixa. 

5) Não faço ideia   e) para não se esgotarem. 

 


