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1. Preencham os espaços em branco com as formas do verbo no Presente do Indicativo: 

(Completați spațiile albe cu formele verbale la prezent indicativ:) 

 

a) Eu ................................................... (trabalhar) num escritório, no centro da cidade.  

b) Nós ................................................... (almoçar) sempre na casa dos pais aos domingos.  

c) Vocês ................................................... (ligar) o rádio para ouvir as notícias.  

d) Dia sim, dia não (eu)................................................... (pensar) em ir ao ginásio.  

e) Ela ................................................... (comer) sempre pão com manteiga e doce de tomate ao 

pequeno-almoço.  

f) Tu ...................................................(andar) de bicicleta pelo parque todos os sábados.  

g) Eu ................................................... (partir) cedo do escritório às segundas porque tenho 

aulas de português à tarde. 

 

2. Qual é a forma certa? 

(Care este forma corectă?) 

1) De manhã, (eu) .................................... tomar café e ouvir música para começar bem o dia.  

a) costumas  b) costumam  c) costumo  d) costumamos 

2) Aos sábados, (eles)  ........................................ de ir dar um passeio pelo parque. 

a) gostas  b) gostam  d) gostamos  c) gosto 

3) Normalmente a Maria  .......................................  pelo menos 2 páginas por dia.  

a) escreve  b) escreves  c) escrevem  d) escrevemos 

4) De vez em quando nós  .............................................  o que o professor quer dizer.  

a) compreendemos  b) compreende  c) compreendem d) compreendo 

5) Quando as pessoas não atendem, ela  ...................................  

a) insistimos  b) insistem  c) insiste  d) insistes 

6) Tenho receio quando o Paulo ................................... a boca. 

a) abro   b) abres  c) abrimos  d) abre 

7) (Tu)  ................................................  português? 

a) falas   b) fala   c) falam  d) falamos 
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Respostas corretas 

1. a) trabalho;   

b) almoçamos;  

c) ligam;  

d) penso;  

e) come;  

f) andas; 

g) parto. 

 

2.  

1) c);  

2) b);  

3) a);  

4) a);  

5) c);  

6) d);  

7) a).  


