Nível: Intermédio
Acerca/Há cerca/Cerca
1. Para cada frase, sublinha a forma correta e risca a forma incorreta.
1. O Eusébio morreu acerca/há cerca/cerca de 6 anos.
2. A biblioteca do meu avô tem acerca/há cerca/cerca de 1500 livros.
3. O congresso foi acerca/há cerca/cerca da prevenção das doenças respiratórias.
4. Acerca/Há cerca/Cerca de metade dos passageiros chegou atrasada.
5. Não gosto nada que fales assim acerca/há cerca/cerca do teu primo!
6. A família mudou-se para o prédio acerca/há cerca/cerca de dois meses.
7. As lojas estão com grandes descontos. Os saldos começaram acerca/há cerca/cerca de
duas semanas.
8. A Sandra gostava muito de ler romances acerca/há cerca/cerca de vampiros.

À e há
2. Sublinha a forma correta para cada espaço. Risca a forma incorreta.
O teste de Matemática
– Então, já sabes tudo para o teste?
– Que teste?
– O teste de Matemática.
– Hoje há/à (1) teste de Matemática?!
– Sim.
– Não sabia... eu faltei há/à (2) aula, ontem.
– Mas a professora avisou que ia haver teste há/à (3) mais de 15 dias. Andas a dormir ou quê?
– Hum... vou pedir há/à (4) professora para adiar o teste.
– Isso não é justo, porque os nossos colegas já andam a estudar para o teste há/à (5) muito tempo e não vão
agora querer adiar. Por outro lado, para a semana há/à (6) muitos testes já e depois ficamos
sobrecarregados.
– Mas eu nem trouxe calculadora! Vou a correr há/à (7) papelaria comprar uma...
– Esquece! A professora não deixa usar calculadora no teste.
– Então estou tramado. Não há/à (8) hipótese nenhuma de eu tirar positiva...
Soluções: 1. 1) há cerca; 2) cerca; 3) acerca; 4) cerca; 5) acerca; 6) há cerca; 7) há cerca; 8) acerca.
2. 1) há; 2) à; 3) há; 4) à; 5) há; 6) há; 7) à; 8) há.

Nível: Intermédio
Concerto sem bilhetes
3. Sublinha a opção correta para cada espaço. Risca a opção incorreta.

Um concerto sem bilhetes
Exmo. Sr. Diretor do Teatro Mundo Novo
Já à/há (1) vários dias que tenho tentado entrar em
contacto telefónico convosco, mas sem sucesso.
Relativamente ao Concerto para Piano n.º 2 de
Rachmaninov, previsto para o próximo sábado às 21h30,
informo que procedi à/há (2) compra dos respetivos bilhetes na vossa plataforma online, tendo
verificado depois que não à/há (3) aí nenhuma informação sobre como descarregar os bilhetes, para
depois imprimir em papel.
Em e-mail anterior que enviei à/há (4) organização do espetáculo, foi-me dito que me
dirigisse à/há (5) bilheteira. Ora, se à/há (6) uma plataforma online para a compra de bilhetes é
justamente para evitar que as pessoas se tenham de se deslocar à/há (7) cidade para comprar
antecipadamente os bilhetes.
Por este motivo, informo que vou apresentar queixa à/há (8) Inspeção-Geral das Atividades
Culturais, expondo toda esta situação.
Cumprimentos,
Albina Prazeres dos Santos

Soluções: 1. 1) há; 2) à; 3) há; 4) à; 5) à; 6) há; 7) à; 8) à.

