
 
 

 

 

Eu quero, tu dizes, ele faz… 
 

 
 
1. Preenche os espaços com verbos no Presente. 
 
a) Ida à biblioteca 

Marta — _______________ (1) (querer) ir comigo à biblioteca? 

Joana — Sim, _______________ (2) (querer). Assim eu _______________ (3) (fazer) uma 

caminhada até lá. 

Marta — Claro, tu _______________ (4) (fazer) uma caminhada e depois _______________ (5) 

(dizer) à bibliotecária qual é o livro que _______________ (6) (querer) requisitar. 

 

b) Qual a profissão escolher? 

— Quando crescer _______________ (1) (querer) ser veterinário. Os meus pais 

_______________ (2) (dizer) que é uma boa profissão. Eu gosto muito de animais. Sempre que 

vejo um cão eu _______________ -lhe (3) (fazer) muitas festinhas. 

 

c) No restaurante 

Mãe — Paulo, o que _______________ (1) (querer) comer? 

Paulo — Eu _______________ (2) (querer) comer bife com batatas fritas. 

Mãe — E vocês, Rute e Rita, o que _______________ (3) (querer) comer? 

Rute e Rita — Nós _______________ (4) (querer) comer piza com cogumelos e azeitonas. 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
 

 

Soluções:  

1 a) (1) Queres; (2) quero; (3) faço; (4) fazes; (5) dizes; (6) queres 

1 b) (1) quero; (2) dizem; (3) faço 

1 c) (1) queres; (2) quero; (3) querem; (4) queremos 



 
 

 

 

Qual ou quando? 

 

1. Preenche os espaços com as palavras do quadro. Tens de escrever algumas palavras mais 

do que uma vez. Depois liga cada pergunta à resposta certa.  

 

 

 

a) _________ horas são?       (1) Vou comprar leite. 

b) _________ vais?        (2) Preciso de quatro pacotes. 

c) _________ vais comprar?      (3) Vou ao supermercado. 

d) _________ é o preço de cada pacote?     (4) Fica ao lado do Banco. 

e) _________ pacotes de leite precisas?     (5) Vou à hora do almoço. 

f) _________ fica o supermercado?     (6) Cada pacote custa um euro. 

g) _________ vais para casa?      (7) Vou fazer um bolo de leite. 

h) _________ vais fazer depois de chegares a casa?   (8) São dez horas. 

 

2. Copia o diálogo do exercício anterior. 

a) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________   Data  ____________ 

qual    que    quando    onde     o que    quantos 



 
d) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

f) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

g) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

h) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Soluções:  

1 a) Que; b) Onde; c) O que; d) Qual; e) Quantos; f) Onde; g) Quando; h) O que 

1 / 2. a) (8); b) (3); c) (1); d) (6); e) (2); f) (4); g) (5); h) (7) 

 



 

 

Nível: Iniciação 

Menina francesa 

1. Lê os dois textos abaixo. 
 
 

 Pauline 

Olá! Chamo-me Pauline e vivo em Paris, a 
capital de França.  

A escola é das oito da manhã até às quatro 
da tarde, com duas horas de intervalo. Não há 

escola às quartas-feiras à tarde, nem ao fim de semana.  
O futebol é o desporto mais popular, mas o ciclismo e o ténis também são 

favoritos. Entre as crianças existem muitos jogos de cartas, ou então jogamos à Macaca, 
que em França se chama La marelle ronde e joga-se ao pé-coxinho, num circuito em 
espiral.  

Em França, existem muitas comidas típicas como o croque madame e os 
escargot, mas a minha preferida é a sopa de cebola, feita com caldo de carne, pão 
torrado e queijo gratinado por cima.  

Na minha família falamos francês, que é a língua oficial, do meu bonito país! 
 

2. Depois de veres o vídeo, escolhe a opção certa para completares cada frase. 
 

a) O narrador do vídeo é 

um rapaz. 

uma pessoa adulta. 

um adolescente. 

uma rapariga. 

b) A Pauline mora 

numa aldeia ao pé de Paris. 

numa vila francesa. 

na capital de Portugal. 

na cidade mais importante de França. 

 



 

 

c) A Pauline tem aulas 

todos os dias da semana, de manhã e de tarde. 

todos os dias da semana menos à quarta-feira. 

todos os dias, de manhã e de tarde, menos ao fim de semana. 

todos os dias da semana, com exceção de quarta à tarde e sábado e domingo. 

d) Os desportos mais populares em França são 

ciclismo, atletismo e natação. 

futebol, natação e ciclismo. 

ténis, ciclismo e futebol. 

futebol, ténis e atletismo. 

e) As crianças costumam fazer 

jogos com bolas. 

jogos de cartas. 

jogos de computador. 

jogos de água. 

f) A comida de que a Pauline gosta mais é 

ovo com batatas fritas. 

sopa de cenoura. 

sopa de cebola. 

escargots. 

g) A Pauline conversa com a sua família em 

português. 

francês e português. 

francês e inglês. 

francês. 

 
 
 
 
 
Soluções: a) uma rapariga.; b) na cidade mais importante de França.; c) todos os dias da semana, com exceção de 
quarta à tarde e sábado e domingo; d) ténis, ciclismo e futebol.; e) jogos de cartas.; f) sopa de cebola.; g) francês. 
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