
Lecția de portugheză 2.0
Timpuri verbale: imperfectul (modul indicativ)

Então, dacă tot am vorbit atât de teorie, să vedem în practică cum funcționează lucrurile.

1. Să zicem că vreau să povestesc despre ce-am făcut în weekend. Então, para isso, eu vou
utilizar...o Pretérito Perfeito Simples.

Então preencha os espaços em branco com as formas verbais no PPS:

No sábado (1)............................................ (eu/acordar) um pouco mais cedo porque

(2)............................................ (eu/ter) de resolver uns problemas urgentes no trabalho.

(3)............................................ (eu/voltar) a casa à hora do almoço. Pelas 3 da tarde

(4)............................................ (eu/ir) às compras porque já não havia nada em casa para

comer. À noite (5)............................................ (eu/ir) ter com uns amigos,

(6)............................................ (nós/ficar) fora até às 11 e depois (7)............................................

(nós/ir) todos para casa. (8)............................................ (eu/deitar-se) bastante tarde para mim,

por volta de meia noite e meia.

No domingo (9)............................................ (eu/ficar) na cama até mais tarde.

(10)............................................ (eu/almoçar) na casa dos meus pais, como sempre.

(11)............................................ (eu/passar) a tarde com eles e só

(12)............................................ (eu/voltar) a minha casa à noite.

2. Să zicem acum că vă întreabă cineva despre cum era pe vremea voastră când erați mici.
Apare în peisaj cineva interesat să știe cum a fost copilăria voastră, așadar o să folosim în
acest caz…o Imperfeito.

Então preencha os espaços em branco com as formas verbais no Imperfeito do Indicativo:

Hmm, deixa-me ver...quando (1)............................................ (eu/ser) pequenino, não

(2)............................................ (haver) tantos carros na rua, as pessoas

(3)............................................ (costumar) ser mais tranquilas, mais relaxadas. Não

(4)............................................ (haver) Internet, por isso tudo (5)............................................

(parecer) mais simples. Para falar com alguém (6)............................................ (tu/ter) de utilizar

um telefone grande com disco, (7)............................................ (eu/demorar) uns 5 minutos só

para conseguir ligar. E depois, pronto, (8)............................................ (eu/ficar) muito mais fora
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da casa, (9)............................................ (eu/brincar) com tudo e mais alguma coisa. Lembro-me

de que eu e os meus amigos (10)............................................ (nós/inventar) um jogo novo cada

semana porque como não (11)............................................ (nós/ter) muitos brinquedos

(12)............................................ (nós/arranjar) outras maneiras para nos divertirmos.

(13)............................................ (ser) mesmo muito fixe!

3. Bun, și acum piesa de rezistență! Să zicem că vreți să vă spuneți punctul de vedere cu privire
la un eveniment recent. Pe de-o parte vreau să descriu ce se întâmpla, pe de altă parte vreau
să punctez niște momente importante.

Então, preencha os espaços em branco com as formas verbais no Imperfeito ou no PPS do
Indicativo:

Pá, na verdade eu não sei o que dizer. Eu vi o seguinte: ele

(1)............................................ (estar) a falar com o José quando a Margarida

(2)............................................ (entrar) no restaurante e (3)............................................

(dirigir-se) para a mesa dele. Ela (4)............................................ (começar) a falar em voz muito

alta. Como eu (5)............................................ (estar) do outro lado do restaurante não

(6)............................................ (eu/poder) ouvir muito bem as palavras dela, mas pelo tom da

voz (7)............................................ (eu/dar-se conta) que (8)............................................ (ter) de

ser algo bastante grave. O José, coitado, não (9)............................................ (abrir) a boca e

quando a Margarida (10)............................................ (acabar) de falar toda a gente do

restaurante (11)............................................ (estar) a olhar na direção dela. Ela

(12)............................................ (partir) da mesma forma como veio e pronto! Foi isso!
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Respostas:
1. (1) acordei, (2) tive, (3) voltei, (4) fui, (5) fui, (6) ficamos, (7) fomos, (8) deitei-me, (9) fiquei,

(10) almocei, (11) passei, (12) voltei

2. (1) era, (2) havia, (3) costumavam, (4) havia, (5) parecia, (6) tinhas, (7) demorava, (8) ficava

(9) brincava, (10) inventávamos, (11) tínhamos, (12) arranjávamos, (13) era

3. (1) estava, (2) entrou, (3) dirigiu-se, (4) começou, (5) estava, (6) podia, (7) dei-me, (8) tinha,

(9) abriu, (10) acabou, (11) estava, (12) partiu

3


