
 
 

 

 

Quanto ou quando? 

 

1. Lê o texto. 

Pedro — É a primeira vez que vou andar de avião. 

Paula — Eu já andei. 

Pedro — Quanto tempo falta para entrarmos no 

avião? 

Paula — Faltam 30 minutos. 

Pedro — Quando andaste de avião, tiveste medo? 

Paula — Não. Quando estiveres no avião até vais 

achar engraçado! 

Pedro — Quantos anos tinhas quando andaste de avião pela primeira vez? 

Paula — Eu tinha sete anos. Gostei muito! 

 

2. Faz a correspondência entre as perguntas e as respostas. 

a) Quanto custa este casaco?      1. Nove anos. 

b) Quantos anos tens?       2. Três frutos. 

c) Quando é que vais visitar a tua tia?     3. Três horas. 

d) Quantas horas estiveste a estudar?    4. Quando estiver calor. 

e) Quando vamos à praia?      5. No próximo sábado. 

f) Quantos frutos comeste hoje?     6. Quarenta euros. 

 

3. Preenche os espaços com as palavras: quanto, quantos, quantas ou quando. 

a) __________ anos tens? 

b) __________ lápis estão dentro do teu estojo? 

c) __________ sais do baloiço? 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
d) __________ filmes viste no mês de agosto? 

e) __________ vais a casa da tua avó? 

f) __________ cromos tens? 

g) __________ vais andar de comboio? 

h) __________ custa a camisa verde? 

i) __________ patos brancos há no lago? 

j) __________ acabas de fazer o almoço? 

k) __________ pernas tem uma cadeira? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soluções:  

2. a) 6; b) 1; c) 5 ou 4; d) 3; e) 4 ou 5; f) 2 

3) a) Quantos; b) Quantos; c) Quando; d) Quantos; e) Quando; f) Quantos; g) Quando; h) Quanto; i) Quantos; j) Quando; k) 

Quantas 



 

 

Nível: A1 

As minhas tartarugas 

1. Lê o texto e preenche os espaços em branco com as palavras do quadro 
abaixo.   

 

meses • temperatura • aquário  

dono • patas • legumes • cabeça • animais 

 

Ricardo e os seus animais de estimação 

Sammy e Ray são duas tartarugas que 

hibernam nos meses mais frios. Ricardo, o 

seu (1) __________________, diz que tem 

saudades delas porque leva muitos (2) 

__________________ sem as ver. “Quando 

hibernam, não comem nem fazem nada, só 

dormem”, conta. 

Quando a (3) __________________ começa a subir, as duas tartarugas acordam e não 

param quietas. Na verdade adoram nadar e mexem-se muito rápido. “Quando o Tiko, o meu 

gato, tenta brincar com elas, a Sammy e o Ray fogem dele a correr ou escondem a (4) 

__________________ e as (5) __________________ dentro da carapaça.” 

Ricardo adora os seus (6) __________________ e sabe todas as características e 

necessidades das tartarugas. Sabe por exemplo que elas precisam de apanhar sol e que 

comem (7) __________________, por isso não lhes dá só camarões mas também alface e 

cenoura ralada. Também já aprendeu que não as pode deixar sozinhas quando estão fora do 

(8) __________________: "Uma vez distraí-me e a Sammy escondeu-se tão bem que 

passámos horas à procura dela!" 

www.visão.pt (Texto adaptado) 

 

 

 

 



 

 

GLOSSÁRIO:  

Hibernam: ficam um longo período de tempo a dormir de forma a suportar a temperatura. 

Param quietas: ficar sossegadas, imóveis.  

Carapaça:  

 

 

Camarões:  

 

 

 

Alface:  

 

 

Cenoura ralada:  

 

 

Aquário: 

 

 

Escondeu-se: ficou oculto, ficou fora da vista de quem procura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1) dono; 2) meses; 3) temperatura; 4) cabeça; 5) patas; 6) animais; 7) legumes; 8) aquário. 
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