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Turma (nível) ____________________________ 

 

Nasci em___________________________________ 

 

Aprendo português há _____________________ 

 

Estou em Portugal há ______________________ 

 

Além da minha língua materna, falo ______________________ 

____________________________________________________ 
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Assinale com V (verdadeiro), F (falso) 

A sul do Tejo… 

1.É seguro que o tempo vai estar idêntico ao de ontem. 

2.O tempo, a partir de hoje, durante toda a semana, vai ficar idêntico ao de ontem. 

3.Prevêem-se trovoadas, no interior sul do país, apesar do tempo ser bom. 

4.É bom não esquecer que estamos em Abril. 

5.Em Abril, só no interior sul do país, é melhor usar o chapéu.  

6.Talvez, no sul, as pessoas possam ir à praia. 

7.Em Abril, quase nunca é possível ir à praia. 

 

Na zona norte… 

8.Vai chover um pouco, ao fim da tarde. 

9.Esperava-se chuva, ao fim da tarde, mas não se confirmam as previsões. 

10.É aconselhável usar um chapéu-de-chuva. 

11.É dispensável o uso do chapéu-de-chuva. 

12.De certeza que vai haver um aumento de nebulosidade ao fim da tarde. 
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Assinale com V (verdadeiro), F (falso) 

Em Lisboa… 

13.Talvez o trânsito esteja mais calmo em Lisboa. 

14.Houve dois acidentes, mas agora está tudo quase normal. 

15.O trânsito está muito lento na Ponte 25 de Abril. 

16.Houve um ligeiro aumento de trânsito na Ponte 25 de Abril. 

17.Deve evitar a Av. da República nos próximos minutos. 

18.Há um pequeno acidente na Av. Da República que não traz 

problemas para o trânsito. 

 

 

________________________ 

Leia o seguinte texto e assinale as afirmações  

com V (verdadeiro), F (falso) 

 

Comunicado do condomínio x  sobre o uso da Piscina _______  

 

Caro utente, 

Vimos chamar a atenção para algumas informações a que convém estar atento 

sempre que pretender usar a piscina. 

Entre as 11.45h e as 14h, sempre que necessário, a piscina está reservada a crianças 

até à idade de 9 anos. Trata-se de uma medida que pretende responder ao número de pessoas 

que acorrem às instalações da piscina e edifício social à hora do almoço. Com efeito, 

verificou-se um aumento excecional de utentes nestes meses de verão. 

As crianças são vigiadas pelos nossos monitores, dispensando a presença dos pais. 

Não se trata, bem entendido, de evitar o convívio familiar, muito menos pretendemos que 

seja uma regra definitiva. 

Caso o nº de crianças, às 13h, seja inferior a 50% da lotação da piscina, os nossos 

serviços permitirão a entrada de adultos. Nesse caso, use, por favor, as faixas centrais 

destinadas a adultos e, sempre que possível, dê prioridade aos nossos jovens. 

Seguramente que esta medida terá a compreensão de todos.  

 



80 
 

 

19.A piscina convém aos utentes, se lerem as informações. 

20.É obrigatório estar atento às informações. 

21.Na verdade, houve um aumento de utentes nos meses de verão. 

22.Com o efeito do verão, muitos utentes não vêm à piscina. 

23.Não queremos prejudicar o convívio das famílias. 

24.Poderá entrar às 13h, caso o número de crianças seja pequeno 

25.Temos a certeza de que todos vão compreender esta medida. 

26.Trata-se de uma regra que será definitiva. 

27.Sabemos que nem todos vão concordar, mas regras são regras.   

28.É bom estar atento às informações.                                                    
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      Assinale a resposta certa 

29.Em casa, com uma visita… 

 

- Está um calor abrasador, não é, Maria do Carmo? 

- Tens razão. Hei-de comprar um aparelho de ar condicionado para esta sala. Já 

não é sem tempo…  

 

  Talvez vá comprar um aparelho de ar condicionado. 

  Vou comprar um aparelho de ar condicionado. 

  É provável que vá comprar um aparelho de ar condicionado. 

  Sou obrigada a comprar um aparelho de ar condicionado. 

 

30.Mãe e filha… 

- Já não sei o que devemos fazer, estou perdida, mãe. 

- Não te preocupes, este é o caminho que devemos seguir, e não outro. 

 

  Vamos seguir este caminho e não outro. 

  Aceitamos seguir este caminho e não outro. 

  Pensamos seguir este caminho e não outro. 

  Temos que seguir este caminho e não outro. 

 

31.Professor e alunos… 

- Qual é a data limite para entrega dos trabalhos, professor. Como 

   fazemos?  

- No fim do mês. Olhem, vocês hão de enviar-me o plano de trabalho 

  durante a próxima semana. 

 

  Têm que enviar-me o plano de trabalho na próxima semana. 

  Vão enviar-me o plano de trabalho na próxima semana. 

  Podem enviar-me, se quiserem, o plano de trabalho na próxima semana.    

  Estão em condições de enviar-me o plano de trabalho na próxima semana. 
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 32.Entre colegas, na Universidade… 

 - Afinal quando é que saem os resultados dos exames? 

 - Deve ser já amanhã. 

 

   Espero que seja já amanhã! 

   Julgo que é amanhã. 

   É muito provável que seja já amanhã. 

   É amanhã, de certeza. 

 

 

33.Entre colegas, no emprego… 

- Sempre vais aos Rolling Stones no Rock in Rio? 

- Posso ter pouco tempo, mas aos Rolling Stones eu não falto! 

 

 

   Talvez não tenha tempo para lá ir, ainda assim, não falto. 

   Não devo ter tempo, mas vou tentar não faltar. 

   É provável que tenha pouco tempo, mas não falto. 

   É verdade que tenho pouco tempo, mas não falto. 

 

34.Entre colegas, na sala de aula… 

- Podias-me emprestar a tua borracha? 

- Não sei se a trouxe. 

 

   Já não podes emprestar-me a tua borracha? 

   Costumavas emprestar-me a tua borracha? 

   Pudeste emprestar-me a tua borracha? 

   Emprestas-me a tua borracha? 
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Info Meteo 

Quanto ao tempo que vamos ter hoje, a sul do tejo, ele permanece, 

definitivamente, sem alteração significativa relativamente ao dia de ontem.  

A nebulosidade, pouca, já está em deslocamento para leste, aliviando o 

horizonte.  

Na zona norte, esperam-se aguaceiros fracos e, lá mais para o fim da 

tarde, seguramente, um aumento gradual da nebulosidade. Não deixe de ter o 

chapeuzinho sempre à mão 

 Vento fraco a moderado em todo o país. 

Para a região sul, temos boas abertas e é possível a ocorrência de trovoadas, no 

interior. Até pode ser que tenha condições para dar um saltinho à praia. 

Convém não esquecer, porém, que estamos em Abril e…em Abril, águas mil. 

 

Info de trânsito 

 

Quanto ao trânsito, parece que as coisas estão mais calmas por Lisboa. 

Apesar dos dois acidentes já referidos, o trânsito continua regular na A1 e na 2ª 

circular; apenas alguma lentidão na Ponte 25 de Abril, onde o trânsito está um 

tudo nada mais intenso do que há meia hora atrás. De resto, os acessos vão-se 

enchendo, como é normal a esta hora num dia de semana. 

Na Avenida da República, registou-se um pequeno toque; há que, 

portanto, evitar esta zona nos próximos minutos.  

Na zona norte do país e na cidade do Porto, não temos conhecimento de 

ocorrências, apesar do trânsito, como é normal, estar um pouquinho mais 

intenso, como é o caso da Av. da Boavista, onde há lentidão. Ainda na região 

do grande Porto, há demora a partir de Bonjoia. Tenha um bom dia, e conduza 

com segurança! 

 


