Soluzioni degli esercizi

Unidade 1

2 1. Oi; 2. Tudo bem; 3. se chama; 4. me
chamo; 5. me chamo; 6. nome completo
7. o prazer
3

1. me chamo; 2. se chama; 3. Como ela

se chama; 4. se chama

4 _Como é o seu nome? _ Meu nome é
Eliana. _ E o seu sobrenome? _ Meu sobrenome é Barbosa dos Santos.
6

1. Até amanhã; 2. Até amanhã/Tchau;

3. Até mais tarde.

7
8

1. Ele; 2. Eles; 3. Ela; 4. Nós; 5. Elas
1. Bom dia! 2. Oi/Olá! Muito prazer! 3.

Oi! Como você se chama?4. Eu me chamo
Marta; 5. Qual é o seu sobrenome? 6. Qual
é o seu nome completo? 7. Oi! Tudo bem?
Tudo bem, obrigada/o; 8. Até amanhã! 9.
Até mais tarde! 10. Até mais! 11. Boa noite!
12. Boa noite!

Unidade 2

2

1. são; 2. sou; 3. é; 4. somos; 5. Somos;

6. é; 7. É

3

1. sou; 2. é; 3. é; 4. é; 5. somos; 6. são;

7. são; 8. são

4

1. sou; 2. é; 3. é; 4. é; 5. somos; 6. são;

7. são; 8. são; 9. é; 10. são

5

1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a; 7. b

6

1. Eu; 2. é; 3. Nós; 4. é; 5. Eles; 6. são;

7. é; 8. é; 9. é; 10. Nós

7
8

1. c4; 2. a1; 3. b2; 4. d3

1. brasileira; 2. português; 3. americanos; 4. cariocas; 5. paulistanas; 6. baianos;
7. inglês

9

1. Não, o aluno não é cearense. Ele
é gaúcho. 2. Não, eles não são cariocas.
São paulistanos. 3. Não, ele não é cearense. Ele é baiano. 4. Não, eles não são
cariocas. São mineiros. 5. Nós não somos
mineiros. Nós somos cariocas.

11 1. Bom dia! Você é americano? 2. Não,
eu sou inglês. 3. Vocês são brasileiros.
4. Eles são italianos. 5. Ela não é brasi-

leira. É portuguesa. 6. Nós não somos
franceses. 7. Rita é dentista. 8. Eu não sou
psicóloga. 9. Você é inteligente. 10. Ele é
advogado. 11. Eles são médicos. 12. Eu
sou brasileira. E você?

Unidade 3

2
3

1. De onde; 2. sou de; 3. Eles são de

1. Ele é de Porto Alegre. 2. Eles são
dos Estados Unidos. 3. Ela é de Fortaleza.
4. Eles são do Rio de Janeiro. 5. Ele é da
Alemanha. 6. Nós somos de Milão.

4

1. o; 2. o; 3. o; 4. o; 5. a; 6. o; 7. a; 8. /;

9. a; 10. a; 11. a; 12. a; 13. o; 14. a; 15. o;

1
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16. /; 17. o; 18. o; 19. o; 20. o; 21. o; 22. a;

simpáticas. 9. Nós estamos em Portugal.

23. o; 24. a; 25. a; 26. o; 27. a; 28. o; 29. a;

10. Os livros estão na escola.

30. a; 31. a; 32. /

5
6
8

1. b; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b
1. do; 2. dos; 3. de; 4. do; 5. de; 6. da
1. De onde você é? Eu sou do Brasil.

2. Eu sou de Milão. 3. De onde eles são?4.

Nós somos do Rio de Janeiro e eles são
de Recife. 5. De onde vocês são?6. Eu sou
brasileiro, de Recife. 7. Você é italiano, de
onde? 8. Nós somos de São Paulo. 9. Daniela e Carlos são de Salvador da Bahia.

Unidade 4

2

1. está; 2. estou bem; 3. estou bem; 4.
está; 5. Estou

3

1. _ Olá! Como você está? _Estou bem,
obrigada. E você? _ Estou bem. 2. _ Boa
tarde! Como vocês estão?_ Estamos bem.
E vocês? _ Bem, obrigado!

4
5

1. a; 2. b; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; 7. a
1. estou; 2. está; 3. estão; 4. estão;

5. está; 6. está; 7. está; 8. estão; 9. esta-

mos; 10. está; 11. estão; 12. está; 13. estou;
14. estamos

6

1. A família está em casa. 2. Os alunos
estão com os professores. 3. Os operários
estão na fábrica. 4. Eu estou feliz. 5. Nós
estamos em Portugal.

7
8

1. b; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b; 7. a; 8. b

1. Nós estamos em casa e o Antônio
está na escola. 2. O Pedro está bem. Está
no escritório. 3. Onde você está? Eu estou
em casa. 4. Onde eles/elas estão?. 5. Eu
estou com fome e com sono. 6. Nós estamos contentes. 7. Eles estão no hospital
e estão bem. 8. No Brasil as pessoas são

2

Unidade 5

2

1. seu; 2. meu; 3. dela; 4. nossos;

5. seu; 6. meu; 7. dele

3

1. meu; 2. suas; 3. dele, dela; 4. seus;

5. nossa; 6. sua

4 1. sua; 2. meu; 3. seu; 4. seus; 5. nossos; 6. seus; 7. sua
5

1. Os meus pais estão no Rio de Janeiro. 2. Os meus irmãos estudam na universidade. 3. O livro está na biblioteca. 4. Os
meus filhos estão em casa. 5. Os meus
óculos estão na bolsa. 6. A secretária está
nos correios. 7. A minha mãe está no supermercado.

6
7

1. dele; 2. dela; 3. deles; 4. delas

1. A irmã dela é engenheira. 2. Os pais
dele estão no trabalho. 3. Os tios deles
estão na nossa casa. 4. Os dias dela são
tranquilos. 5. Os sogros dele são italianos.

8

1. A bolsa é minha. 2. A mochila e os

óculos são deles. 3. O material escolar é
nosso. 4. Os documentos são da Sara e da
Flávia/delas. 5. O celular é seu.

9 1. A nossa casa é grande. 2. Os parentes deles são franceses. 3. A família de
vocês é pequena. 4. O livro é seu, Maria?
5. A bolsa é deles; do Marcos e do Pedro.
6. Onde está a sua bolsa? 7. A minha bolsa
está em casa. 8. A irmã da minha amiga é
brasileira. 9. A escola de vocês é ótima.
Unidade 6

2

1. o lápis; 2. a caneta; 3. um bloco de
notas; 4. as folhas; 5. a agenda
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3

1. a; 2. o; 3. o; 4. a; 5. a; 6. o; 7. a;

8. o/a; 9. o/a; 10. a; 11. o/a; 12. o; 13. o;
14. a; 15. a

4

1. vaca; 2. empregada; 3. dentista; 4.
cantora; 5. professora; 6. médica; 7. diretora; 8. rainha; 9. treinadora

6

1. A estudante é inteligente. 2. A professora está com a aluna na escola. 3. A
cantora é nossa amiga. 4. A cliente está
aqui. 5. Ela é uma ótima médica. 6. A dentista está trabalhando.

7 1. A cor do lápis é verde. 2. A flor está
no vaso. 3. A árvore é alta. 4. A dor é forte.
5. A estudante é inteligente. 6. Ele é professor de matemática. 7. Os meus livros
estão dentro da mochila. 8. O estojo está
pronto.

9 1. A senhora é italiana. 2. Bom dia,
seu Marcelo! 3. A dona Lúcia é dentista. 4.
Dona Maria, a senhora é a mãe do Júlio?
5. Seu Pedro, o senhor está em casa agora?
6. Nós estamos no supermercado. 7. Eles
estão com sono. 8. Vocês estão em casa?
9. O restaurante é no centro. 10. Hoje não
estou bem.
Unidade 8

2

1. alunas; 2. simpáticas; 3. divertidas;

4. morenas; 5. olhos; 6. cabelos castanhos

3 1. os cabelos; 2. os estudantes; 3. as
salas; 4. as bicicletas; 5. as escolas; 6. os
livros; 7. os cadernos; 8. as amigas; 9. as
colegas
4

1. altos; 2. baixas; 3. loiras; 4. morenos;

5. simpáticos; 6. divertidos; 7. castanhos;

Unidade 7

2
3
4

1. seu; 2. senhor; 3. dona
1. a; 2. b; 3. a

_ Bom dia, dona Ana! A senhora bebe
um café? _ Bebo sim, obrigada! _ E o seu
Luís? Ele está bem? _ Está bem, sim. Obrigada!

5
6

1. a; 2. b; 3. b; 4. b
1. a. somos, b. estamos, c. estamos;

2. a. é, b. é, c. é; 3. a. é, b. está, c. é

7

1. sou, estou; 2. são, estão; 3. estão;

4. estamos, estamos; 5. é, está; 6. É, está,

está; 7. é, está; 8. estamos; 9. está; 10. é

8 1. Hoje meu filho está feliz. 2. O Fernando é médico. 3. O livro é do professor.
4. O dinheiro está na bolsa. 5. Nós estamos em casa. 6. Natal é dia 25 de dezembro. 7. O carro está na garagem. 8. A casa
é na periferia.

8. magras; 9. gordos; 10. ruivas; 11. inteligentes; 12. alegres

5 1. Elas são altas e magras. 2. As alunas
novas são divertidas. 3. As minhas amigas são inteligentes e simpáticas. 4. Eles
são baixos e gordos. 5. Elas são elegantes. 6. Os diretores são competentes. 7. Os
professores são ótimos. 8. Os portugueses descobriram o Brasil. 9. As vozes das
cantoras são lindas. 10. Os trens partem
agora. 11. Os livros são úteis. 12. Os jornais são franceses. 13. As mulheres estão
felizes.
6 -ãos: irmãos, órgãos, mãos; -ães: alemães, pães; -ões: corações, estações, canções, seleções, funções, decisões, ações
8

1.

Os estudantes são simpáticos.

2. Você conhece os novos estudantes?
3. Ela tem cabelos pretos e olhos cas-

tanhos. 4. A minha amiga é loira e tem
olhos verdes. 5. Os novos estudantes são

3
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simples e divertidos. 6. Os professores
são portugueses. 7. As modelos são altas
e magras. 8. Os irmãos do Lucas estão no
Brasil.

Unidade 9

2
3
4

1. Há; 2. Há; 3. há; 4. Há
1. há; 2. Há; 3. Há; 4. há; 5. há; 6. há

1. Há polêmica sobre este tema. 2. Na
cidade há livrarias ótimas. 3. Há muitos
italianos no Brasil. 4. Não há problema.

5

1. uns; 2. uns; 3. uns; 4. umas; 5. umas;

6. umas; 7. umas; 8. uns; 9. uns; 10. uns

6

1. Luís passa uns 3 dias fora. 2. Há
umas 10 pessoas na festa. 3. Marta compra uns 6 livros durante o mês. 4. Há
umas 3 revistas na bolsa.

8
9

1. seis; 2. dois; 3. dez; 4. oito
1. sete, sétimo; 2. nove, nono; 3. cin-

co, quinto; 4. três, terceiro; 5. seis, sexto;
6. oito, oitavo; 7. dois, segundo

11 1. Há uns ótimos livros na livraria do
centro. 2. Na livraria, há livros em língua
original? 3. Há muita gente na rua. 4. Há
um jornal na minha bolsa. 5. Maria compra uns 6 livros em um mês. 6. Hoje é
dia 6 de março./Hoje é seis de março.
7. Onde há um restaurante nesta zona?
8. Em casa há ótimos CDs de música brasileira.

Unidade 10

2
3
4

1. Esse; 2. Este; 3. aquele; 4. Aquele
1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. a
1. Este; Aquele; 2. Esse; 3. esses; Estes;

4. Este; 5. Esse; 6. Este

4

5

1. Estes; 2. Aquela; 3. Essa; 4. Aqueles;

5. Aquele; 6. Essa; 7. Este

7

1. quarenta e quatro; 2. oitenta e nove;

3. cinquenta e três; 4. noventa e sete;
5. onze; 6. dezesseis; 7. dezoito; 8. treze; 9. sessenta e seis; 10. noventa e nove;
11. trinta e três; 12. cinquenta e oito

8 Risposte aperte.
10 1. Este livro aqui

é ótimo. 2. Aquele
texto é complicado. Não é simples. 3.
Aquela gramática de português é difícil.
4. Eu uso aquele livro. 5. Esta música é
muito lenta. 6. Que dia é hoje? Hoje é dia
16. 7. Amanhã é 10 de março. 8. Há quinze livros de português na livraria.

Unidade 11

2
3

1. vai; 2. Vou; 3. vou; 4. vou; 5. vai; 6. vou
1. vou; 2. vai; 3. vai; 4. vai; 5. vamos;

6. vão; 7. vão, vão

4
5

1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b

1. Não, nós vamos à piscina. 2. Não,
eles vão ao estádio. 3. Não, eles vão a
Fortaleza. 4. Não, elas vão ao parque.

7
8

1. b; 2. a; 3. a; 4. a; 5. a; 6. b; 7. a
1. a. ao, b. a, c. com; 2. a. ao, b. à, c. de;

3. a. ao, b. de, c. com

9 1. Nós vamos ao banco. 2. Pedro vai
à sorveteria. 3. Eu vou ao restaurante.
4. Você vai à padaria. 5. As crianças vão
ao parque.
10 1.

Nós vamos à praia amanhã. 2. Ele
vai a São Paulo depois de amanhã. 3. Eu
vou ao teatro hoje.

11 1. Amanhã, Lúcia vai ao museu, de metrô, com a mãe. 2. Hoje, nós vamos ao cine-
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ma a pé. 3. Amanhã, as crianças vão ao parque com os amigos. 4. Depois de amanhã,
nós vamos ao Rio de Janeiro, de avião.

12 1. Flávio, onde você vai hoje? 2. Nós
vamos ao cinema. 3. Você vai ao cinema
sozinho? 4. Não, vou com os meus amigos.
5. Depois de amanhã, vocês vão ao museu? 6. Amanhã, vamos à praia de carro.
7. Eu e a Marta vamos ao cinema a pé. 8.
As crianças vão ao parque de bicicleta. 9.
Hoje, vou com a minha mãe ao supermercado. 10. Nós vamos ao Brasil, este ano.

11 1. Nós não trabalhamos no domingo. 2.
Na sexta-feira vou caminhar no parque. 3.
Hoje à tarde, vamos preparar a merenda.
4. Em março, vou estudar no Brasil. 5. No
verão, vamos sempre à piscina, de manhã.
6. O que você vai fazer amanhã? 7. Em dezembro eu trabalho sempre aos sábados.
8. Aos fins de semana jantamos sempre
fora. 9. Daqui a dois dias vou viajar. 10. No
mês que vem vamos fazer uma festa. 11.
Mais tarde vamos tomar um aperitivo.

Unidade 13
Unidade 12

2

1. vai ser; 2. vou estudar; 3. vou participar; 4. vou sair; 5. vamos sair; 6. vamos
preparar

3 1. vou trabalhar; 2. vai comprar; 3. vai
estudar; 4. vamos almoçar; 5. vão caminhar; 6. vão dormir; 7. vão jantar; 8. vamos
descansar
4

1. Hoje à noite vamos tomar um aperitivo. 2. As crianças vão merendar. 3. A
Ana vai jantar fora. 4. Eu vou comer um
sanduíche. 5. Nós vamos fazer um curso
de culinária.

5
6

1. d3; 2. a1; 3. b4; 4. c2
1. Aos domingos; 2. No sábado; 3. Na

quarta-feira; 4. Sexta-feira; 5. Sábado, domingo; 6. fim de semana

7 1. segunda-feira; 2. quinta-feira; 3. sábado; 4. domingo
8

1. verão; 2. inverno; 3. maio; 4. dezembro; 5. fevereiro; 6. verão; 7. dezembro; 8.
agosto; 9. primavera; 10. junho

10 1. a. no, b. no, c. em; 2. a. aos, b. no; 3.
a. aos, b. de, a, c. no, d. de; 4. a. de, b. de,

a; 5. a. em, b. no; c. com

2

1. Quem; 2. Como; 3. Quantos; 4.
Onde; 5. Como; 6. Quantas

3

1. Quem; 2. Onde; 3. Qual; 4. Quantos;

5. Qual; 6. Como; 7. Quantas

4

1. Quem; 2. Que; 3. Como; 4. Onde; 5.
Que; 6. Quantas; 7. Como

6

1. Trezentos e quarenta e oito; 2. Quinhentos e oitenta e sete; 3. Dois mil e
quatrocentos; 4. Nove mil setecentos e
noventa; 5. Oitocentos e sessenta e cinco; 6. Quinhentos e cinquenta e cinco;
7. Cento e um; 8. Cento e cinquenta e três;
9. cento e dez; 10. quinhentos e cinquenta; 11. cem por cento

7 1. Quem é o novo médico? 2. Onde
vamos agora? 3. O que eles estão fazendo
aqui? 4. Onde vocês vão? 5. Como eles se
chamam? 6. Quais são as tarefas? 7. Como
vocês vão ao trabalho? 8. Qual é o seu
endereço? 9. Quando você está em casa?
10. Por que você está aqui?
Unidade 14

2

1. levanto; 2. trabalho; 3. trabalha; 4.
trabalho; 5. trabalha; 6. trabalho; 7. estudo; 8. pratico; 9. estuda; 10. estudo

5
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3

1. chego; 2. chega; 3. chega; 4. chegamos; 5. chegam; 6. chegam; 7. chegam

4

1. Você acorda; 2. Ela acorda; 3. Nós
levantamos; 4. Vocês levantam; 5. Eles levantam

5

1. Acordo; 2. Levanto; 3. Tomo; 4. Vou;

5. Deixo; 6. Trabalho; 7. Almoço; 8. Volto;
9. Termino; 10. Vou; 11. Preparo; 12. Janto

6

5

1. Você aprende; 2. Ele entende; 3.
Nós conhecemos; 4. Eu escrevo; 5. Nós
esquecemos; 6. Vocês convencem; 7. Eu
compreendo

6

a Ana. 4. Eu entendo tudo. 5. Nós conhecemos os artistas, sim. 6. Eu corro no parque. 7. Eles vivem em Fortaleza.

1. Eles trabalham no hospital público. 2. Eles visitam os monumentos. 3. Ela
viaja amanhã. 4. Nós acordamos às seis.
5. Nós levantamos às seis e meia. 6. Eles
almoçam e jantam em casa.

7

7

9

1. gosto de; 2. gosta de; 3. gosta de;

1. Eles comem arroz, peixe e salada.

2. Ela escreve um e-mail. 3. Eu convenço

1. bebo, bebe; 2. comemos, come; 3.
escreve; 4. vive; 5. aprendem; 6. recebe

8

1. tenho; 2. tem; 3. tem; 4. temos; 5.
têm; 6. têm
1. Não, eles têm uma casa pequena.

4. gostamos de; 5. gostam de; 6. gostam de

2. Não, eu tenho aula de inglês. 3. Não,

8

eles têm uma moto. 4. Não, eu tenho uma
casa. 5. Não, ele têm um computador.

1. Gosto delas; 2. Gosto dele; 3. Gosto

dele; 4. Gosto dela

10 1. Como é a sua rotina? 2. O meu dia é
sempre cheio. 3. Eu sempe acordo cedo.
4. Eu levanto às seis e meia. 5. Eu tomo
o café da manhã com o meu marido. 6.
Nós vamos ao trabalho de carro. 7. Almoçamos no trabalho. 8. Eu e o meu marido
trabalhamos em um hospital. 9. Quando
vocês terminam de trabalhar? 10. Eles voltam para casa tarde. 11. Os meus filhos
estudam duas línguas. 12. Nós gostamos
muito de viajar. 13. Eu gosto de levantar
tarde. 14. Ana é minha amiga. Eu gosto
dela.

10 1. Tem; 2. Têm; 3. Tenho; 4. Temos
11 1. b; 2. c; 3. d; 4. a
12 1. Ele tem que aprender o português. 2.
Ele tem que beber água. 3. Ela tem que fazer dieta. 4. Eu Eu tenho que ir ao dentista.

13 1. José tem que levar os filhos à escola; 2. Andréia tem que comprar uma bicicleta; 3. Nós temos que limpar a casa; 4.
Eu tenho que trabalhar hoje. 5. Você tem
que viajar a trabalho?

14 1.

Você tem compromisso amanhã?

2. Nós temos compromisso hoje? 3. Por

que não comemos neste restaurante?

Unidade 15

4. Escolho um prato leve para o almoço.

2

5. Como pouco porque tenho que fazer

1. comemos; 2. como; 3. bebe; 4. co-

memos; 5. bebemos; 6. conheço; 7. escolhe

3

1. bebo; 2. bebe; 3. bebe; 4. bebemos;

5. bebem; 6. bebem

6

dieta. 6. Você bebe uma cerveja ou uma
caipirinha? 7. Eu tenho 34 anos e tenho
dois filhos. 8. Eles têm uma casa grande.
9. Temos sempre pouco tempo. 10. Rosa e
Luís vivem no Brasil.
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Unidade 16

2

1. garante; 2. garanto; 3. dividem

4. abrem; 5. abrem

3 1. divido; 2. divide; 3. divide; 4. dividimos; 5. dividem; 6. dividem
4

1. Você assiste; 2. Nós assistimos; 3. Ela

discute; 4. Vocês discutem; 5. Eles abrem;
6. Vocês abrem

5

1. Não, não dividem. 2. Não, não dis-

cute. 3. Não, não decidimos. 4. Não, não
resisto.

nunca discutem com o guia. 7. Eu costumo viajar com pensão completa. 8. Nós
costumamos comprar nesta agência.

Unidade 17

2 1. pode; 2. posso; 3. posso; 4. podemos; 5. Podemos; 6. pode; 7. Posso; 8. podem
3 1. posso; 2. pode; 3. pode; 4. podemos; 5. podem; 6. podem
4

8. insistimos; 9. confundem

1. Gabriel poder ir à festa. 2. A nova
secretária pode fazer o trabalho. 3. Eu
posso explicar como chegar ao museu.
4. Você pode fazer um favor a ela? 5. Eles
podem acordar tarde no domingo.

7

5

6

1. desiste; 2. discutem; 3. garanto;

4. dividimos; 5. abre; 6. decide; 7. abre;
1. Meu hotel costuma receber turistas
brasileiros. 2. Eu costumo visitar monumentos nos países estrangeiros. 3. Minha
mãe costuma pagar excesso de bagagem.
4. Eu costumo pagar os pacotes de viagens com cartão de crédito.

1. posso escrever; 2. pode comprar;

3. pode viajar; 4. podem conhecer; 5. po-

demos visitar; 6. podem ir

6

1. podem, podemos; 2. podemos, po-

demos; 3. pode, posso; 4. pode, posso

7

7. Quase nunca

1. Cristina, você pode preparar almoço? 2. Por favor, você pode avisar aos
clientes que a loja está fechando? 3. Vocês
podem marcar um horário para a consulta? 4. Professor, o senhor pode explicar
melhor?

10 1. Meus amigos nunca viajam no car-

8

8
9

1. a; 2. b; 3. b; 4. b
1. sempre; 2. quase nunca; 3. nunca;

4. de vem em quando/às vezes; 5. Às ve-

zes/de vez em quando; 6. Normalmente;

naval. 2. As diárias deste hotel nunca são
econômicas. 3. Nós nunca compramos
um pacote com pensão completa. 4. A
Ana nunca escolhe viagens de grupo.

12 1.

Você sempre parte/viaja com esta
agência? 2. Normalmente compro os pacotes de viagem nesta agência. 3. Nós
sempre dividimos o valor do pagamento. 4. Às vezes eles abrem as malas dos
passageiros. 5. Os preços são altos, mas
nós não desistimos de viajar. 6. Os turistas

1. Você pode me fazer um favor? 2. Infelizmente, hoje não posso. 3. Você pode
me dar uma informação? 4. O que vocês
podem fazer para ajudar? 5. Eles não podem ir porque têm um compromisso. 6.
Você pode ir ao supermercado? 7. Helena,
você pode me passar o vinho? 8. Hoje não
podemos ir ao cinema. 9. Pode avisar aos
clientes que a loja está fechando?

Unidade 18

2

1. está fazendo; 2. Estou cozinhando;

7
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3. está cozinhando; 4. Estou experimen-

tando

3

1. Eu estou indo; 2. Você está indo; 3.

Ela está indo; 4. Você está fazendo; 5. Eles
estão fazendo; 6. Vocês estão fazendo

4

1. estão gostando; 2. estão comendo;

3. estou preparando; 4. está cozinhando;
5. estamos fazendo; 6. estamos saindo;
7. estão indo

5 1. Não, estou comendo frango. 2. Não,
ela está cozinhando. 3. Não ela está preparando bife à milanesa. 4. Não, estou fazendo arroz e feijão. 5. Não, nós estamos
trabalhando. 6. Não, elas estão brincando.
6

1. Maria está cozinhando o feijão.

2. Nestes dias de dieta Ana não está co-

mendo arroz. 3. O pai está fritando batatas. 4. Minha mãe está preparando frango
assado.

8

1. Lavando; 2. Terminando; 3. Indo;

4. Tendo

9

1. O que você está fazendo? 2. Estou

preparando arroz, feijão e bife à milanesa. 3. A cozinheira está fritando as batatas. 4. Para o almoço estamos preparando
frango al forno/assado. 5. Nós estamos
experimentando uma receita nova. 6. Tendo tempo cozinho um prato especial para
o almoço. 7. As crianças estão comendo
frango frito. 8. Minha mãe está fazendo
um doce delicioso.

Unidade 19

2
3

1. tanto; 2. demais; 3. pouco; 4. muita

rem beber um pouco/ uma xícara? 3. Vocês
querem comer mais um pouco/uma fatia?

5
6

1. a; 2. a; 3. a; 4. a; 5. b; 6. b; 7. a

1. As crianças são inteligentes demais. 2. Esta comida é demais. 3. Os nossos amigos são simpáticos demais. 4. Ele
fuma demais.

7 1. Ela é pediatra, né? 2. Vocês estão em
casa, né? 3. Eles estão contentes, né? 4. Ela
vai viajar, amanhã, né?
8

1. Quanto custam as passagens para o
Rio? 2. Não custam tanto. Estão em promoção. 3. As passagens aéreas estão caras demais. 4. Esta passagem custa menos
porque está em promoção. 5. Nós temos
pouco tempo e muitas coisas para fazer.
6. Tem/há muitas ofertas neste período.
7. A torta está uma delícia. Você come
mais? 8. Vocês viajam amanhã, né?

Unidade 20

2

1. sabe; 2. sei; 3. sabe; 4. sei; 5. sabe-

mos

3

1. sei; 2. sabe; 3. sabe; 4. sabemos; 5.

sabem; 6. sabem

4

1. Não, não sabemos. 2. Não, não
sabe. 3. Não, não sabe. 4. Não, não sabemos. 5. Não, não sabem.

5

1. sei; 2. sabem; 3. sabe; 4. sabemos,
sabem; 5. sabem; 6. sabe

6

1. Paula sabe qual é o horário de abertura da loja. 2. Eu não sei que horas são. 3.
Fernando não sabe o endereço do restaurante. 4. Vocês sabem como chegar aqui?

1. poucos; 2. muito; 3. pouco; 4. tanto/
muito; 5. pouco

7

4

5. cinco; 6. duas e meia; 7. seis e meia

8

1. Você quer beber mais? 2. Você que-

1. oito e quinze; 2. meio-dia e meia;

3. quinze para as oito; 4. dez para as duas;
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8

1. Meu filho está na escola das sete ao

meio-dia e meia. 2. O horário de abertura
das lojas do shopping é das dez da manhã às dez da noite. 3. Eu caminho todos
os dias das seis da tarde às sete da noite.
4. O horário de funcionamento dos bancos é das dez às quatro.

9

1. Nós voltamos para casa lá pelas seis
e meia. 2. Eu encontro vocês no bar lá
pelas nove e meia. 3. Meus filhos saem de
casa lá pelas sete. 4. A sua amiga telefona
para você lá pelo meio-dia.

11 1. Que horas são? 2. Você sabe que horas são? 3. Você sabe a que horas as lojas fecham? 4. Não sei que horas são. Estou sem
relógio. 5. Não sabemos se o restaurante,
hoje, está aberto. 6. Vocês sabem a que horas é o evento? 7. A festa é lá pelas oito. 8. A
festa termina lá pelas duas da madrugada.
Unidade 21

2

1. preciso de; 2. Preciso de; 3. precisa;

4. preciso traduzir

3

1. preciso; 2. precisa; 3. precisa; 4. precisamos; 5. precisam; 6. precisam

4

1. João e Ana precisam comprar um
carro novo. 2. Você precisa comprar um
computador. 3. Guilherme não precisa trabalhar. Ele é rico. 4. Eu preciso ligar para
minha mãe. 5. Vocês precisam de dinheiro.

5
6

1. de; 2. /; 3. de; 4. /

1. Ela precisa descansar. 2. Eles precisam de aumento de salário. 3. Todos nós
precisamos de tempo. 4. Elas precisam de
afeto. 5. Eu não preciso de nada.

7
8

1. e; 2. a; 3. f; 4. d; 5. b; 6. c
1. Eu preciso telefonar/ligar para a Ju-

liana. 2. Precisamos falar com ela. 3. Do
que vocês precisam?4. Precisamos de um
favor. 5. Eu e o Antônio precisamos disto.
6. Eles precisam de dinheiro. 7. Os meus
filhos precisam de um computador novo.
8. Do que as crianças precisam? 9. Tenho
que telefonar ao meu médico. 10. Temos
que ajudar o Luís a traduzir o texto.

Unidade 22

2
3
4

1. isto; 2. Isto; 3. aquilo
1. Isto; 2. isso; 3. Este; 4. Isto; 5. isso

1. Aquilo é uma caneta. 2. Isso é uma
agenda nova. 3. Isso é um lápis. 4. Aquilo
é um CD. 5. Aquilo é un pen drive. 6. Isto
é um exercício de matemática.

5

1. Este; 2. Este; 3. Aquela; 4. Aquele;

5. Isto; 6. aquele; 7. Isto; 8. Aquele

6 1. O meu celular é simples e o do meu
marido é sofisticado. 2. O aniversário do meu
filho é em março e o da minha filha é em junho. 3. O dicionário de português é grande
e o de inglês é pequeno. 4. A minha agenda
é báscica e a da minha amiga é completa.
5. A minha viagem foi ótima e a da minha
amiga não foi boa. 6. A casa da nossa família
é pequena e a do meu amigo é enorme.
7

1. O que é isto? Isto é um dicionário. 2.
Isto é muito importante. 3. Isto é uma novidade. 4. O que é aquilo? 5. Isto de trabalhar
sempre é duro. 6. Aquilo é um documento
de trabalho. 7. Trabalhar pouco e receber um
ótimo salário. Isto é tudo o que sonhamos. 8.
O dia da Ana é tranquilo. O meu é duro.

Unidade 23

2 1. marcar para; 2. marcar para; 3. horário; 4. marcar para
9
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3

1. para; 2. para; 3. com; 4. para; 5. na;

6. um; 7. um; 8. um; 9. para; 10. na

4

1. um; 2. com; 3. para; 4. na; 5. uma;

tro a Rosa. 2. Faz 6 meses que eu estou
fazendo dieta. 3. Hoje faz frio. 4. Faz 8
anos que eu vivo no Brasil.

1. Nós vamos para o Brasil. 2. Estou

4
5

para começar as tarefas. 3. Serve para colocar as compras. 4. Este celular é para
o meu filho. 5. Nós vamos para a praia.
6. Marcamos para o mês que vem. 7. Ele
marcou para às 11h.

7
8
9

6. uma; 7. na; 8. uma; 9. as

5

6

1. Meu marido vai para o trabalho.

2. José estuda para o concurso. 3. O di-

nheiro é para comprar uma casa. 4. Luís
e Antônio vão para Londres a trabalho.
5. Nós estamos indo para a reunião. 6. O
diretor vai para São Paulo. 7. Os médicos
vão para a sala operatória. 8. Os operários
trabalham para esta fábrica.

7

1. Nós estamos para viajar de férias.

2. Lucas e Fernanda estão para se casar.
3. Meu filho está para terminar a universida-

de. 4. As nossas visitas estão para chegar.

9

1. Eu estou para começar um curso de
português. 2. Preciso marcar um horário
com o médico. 3. Vamos marcar para ir
ao cinema? 4. Para que horas vocês marcaram o horário? 5. Quero marcar um horário na segunda-feira. 6. Para quando vocês querem marcar o horário? 7. O horário
está marcado na agenda. 8. Vou marcar
o horário com os operários. 9. Para que
serve esta agenda? 10. A minha família vai
para o Brasil este ano.

1. a; 2. b; ; 3. a; 4. b; 5. b; 6. b

1. faço; 2. faz; 3. faz; 4. faz; 5. faz; 6.
fazem; 7. faz; 8. fazem; 9. fazemos
1. b; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a
1. b; 2. a; 3. a; 4. b
1. acho que; 2. acho; 3. acham; 4. acho

que

10 1.

acha que; 2. acha; 3. acho que; 4.

acha

11 1.

Eles acham esta cidade tranquila
demais. 2. Nós achamos o Brasil lindo. 3.
Nós achamos este celular dentro de um
táxi. 4. Os alunos acharam o dicionário
na livraria do centro. 5. Acho que amanhã
vai fazer sol.

12 1. Faz quanto tempo que você estuda
o português? 2. Faz 1 ano que eu estudo
o português. 3. Faz quanto tempo que vocês trabalham aqui? 4. O que você faz? Eu
sou médico. 5. Nós fazemos um monte de
coisas nas horas livres. 6. Hoje faz muito calor. 7. Amanhã vai fazer 40 graus. 8.
Nestes dias, faz muito frio. 9. Assim vamos
chegar tarde ao trabalho. 10. O que vocês
fazem domingo? 11. Eu acho esta tarefa
difícil. 12. O que vocês acham deste livro?
13. Eu acho este filme lindo. 14. Eu não
acho os meus óculos.

Unidade 25
Unidade 24

2

1. Faz tempo; 2. Faz; 3. fazer; 4. faz;

5. faço

3
10

1. Faz muito tempo que eu não encon-

2
3

1. fica; 2. Fica; 3. é; 4. Fica; 5. ficamos
1. Os livros da escola ficam na biblioteca.

2. Eu fico no Pelourinho. 3. A minha casa fica

na zona sul. 4. Ana vai ficar em casa.
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4
5

1. c; 2. d; 3. e; 4. a; 5. b
1. Fica mal. 2. Fica bem. 3. Fica bem.

4. Fica bem.

6

1. ficana, em frente; 2. em frente; 3.
fica na rua; 4. fica ao lado do, em frente;
5. fica na; 6. direto, à esquerda, à direita;
7. fica entre

7

1. ficam; 2. ficam; 3. fica; 4. fico; 5. fi-

car; 6. é

8
9

1. b, c; 2. c; 3. a, c; 4. a; 5. b; 6. a; 7. c

1. Onde fica/é a sua casa? 2. A minha
casa fica na zona sul. 3. Na próxima rua
vire à direita e depois à esquerda. 4. Para
chegar ao banco você pode ir direto e depois virar à direita. 5. Os correios ficam ao
lado do bar. 6. Em frente a minha casa tem
uma escola. 7. O restaurante fica entre o
banco e o bar. 8. Onde ficam os livros de
música? 9. O vestido branco fica bem em
você. 10. Este quadro fica bem na parede.

Unidade 26

2

1. Quero; 2. perto; 3. longe; 4. perto;

5. perto; 6. perto; 7. perto; 8. perto; 9. longe

3

1. Os cartões de embarque estão embaixo do passaporte. 2. A bagagem de
mão está em cima do assento. 3. O portão
de embarque é longe do check in. 4. O
terminal 2 fica perto daqui.

4

6

1. queremos pagar; 2. quero viajar;

3. quer embarcar; 4. quero viajar; 5. quer ir

7

1. Eu quero viajar no voo das 10hs.

2. O passageiro quer sentar no corredor.
3. A Marta e a amiga querem fazer o che-

ck-in. 4. Eles querem levar uma mala de
mão.

8
9

5; 3; 6; 1; 8; 2; 9; 4; 6; 7

Vocês querem fazer o check-in? 2. O
senhor/a senhora quer janela ou corredor? 3. Nós queremos janela. 4. Os documentos de viagem estão em cima do
balcão. 5. O portão de embarque é longe?
Não, é perto. 6. Onde é/fica o terminal 2?
É/fica perto do terminal 1. 7. Quantas malas o senhor/a senhora quer despachar?
8. A bagagem de mão está embaixo do
banco. 9. Os cartões de embarque estão
em cima do balcão.

Teste de avaliação – Unidade 1 a unidade 26

1 1. a , A, o, os, a; 2. O, a, o, uma 3. uns,
a, umas, o
2 1. Os livros são seus? 2. O celular é
seu? 3. A agenda é nossa? 4. O relógio é
meu? 5. O carro é de vocês?
3
4

1. dos; 2. dePortugal; 3. de; 4. da; 5. de
1. em, na, na, nos, em; 2. na, em, Nos;

3. Nas, em; 4. na, no

1. João viaja longe do corredor. 2. Os
filhos viajam perto dos pais. 3. O passaporte está em cima do balcão. 4. A mochila está embaixo da mesa. 5. Os passagerios querem sentar longe do banheiro.
6. O portão de embarque é longe.

6 1. está; 2. são, estão; 3. estamos; 4. estão, estão; 5. está; 6. são; 7. são, estão

5

7

1. quero; 2. quer; 3. quer; 4. queremos;

5. querem; 6. querem

5

1. me chamo, sou, estou; 2. moro, tenho, estudam. Falam, gostamos de, perdemos

1. vai ao; 2. de; 3. vai; 4. vão de; 5.
com; 6. vão à; 7. de; 8. vão para

11
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8
9

1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. b
1. gosta de, gosta de; 2. gostamos de;

3. gostam, de; 4. gostamos, de, de

10 1.

tenho, posso, tenho; 2. podemos,
temos; 3. têm, podem

11 1.

têm que; 2. têm que; 3. tem que;
4. têm que

12 1. Ela acha que o filme é bom. 2. Eu
acho que o alemão é uma língua difícil.
3. Eles acham que vão ao cinema hoje.
4. Pedro acha que o português é fácil.

13 1.

faz; 2. faz, faz; 3. Faz; 4. fazemos;

5. fazem

14 1. sabe; 2. precisa; 3. sabe; 4. precisam;
5. sabem; 6. Precisamos; 7. precisamos;
8. queremos

15 1.

fico; 2. é; 3. é/fica; 4. estamos;
5. está; 6. Ficamos; 7. está; 8. fico; 9. ficar

Unidade 27

2

1. telefonou; 2. Telefonou; 3. avisaram;

4. colocaram; 5. Colocaram; 6. analisamos

3

1. aluguei; 2. alugou; 3. alugou; 4. alu-

gamos; 5. alugaram; 6. alugaram

4

1. Eu telefonei; 2. Você telefonou; 3.

Ele telefonou; 4. Marcela avisou; 5. Nós
avisamos; 6. Vocês olharam; 7. Eles olharam

5

1. Comprei. 2. Procuramos. 3. Paga-

ram. 4. Alugou. 5. Olharam. 6. Preparou.

6

1. viajamos; 2. estudei; 3. morou; 4.
alugou; 5. mobiliaram; 6. trabalhou; 7.
precisaram; 8. colocou

7
8
12

1. c2; 2. d3; 3. b4; 4. a1
1. Heloísa alugou uma casa no centro.

2. Eu comprei um apartamento enorme.
3. Nós alugamos uma casa na praia. 4. Os
inquilinos analisaram o contrato de aluguel. 5. Minha família alugou um carro.
6. Meu amigo trabalhou na agência imobiliária. 7. Nós assinamos o contrato ontem.

10 1. Vocês alugaram um apartamento?
Não! Nós compramos uma casa. 2. Ana
procurou muito uma casa antes de comprar a sua. 3. Nós não compramos uma
casa grande. 4. Nós compramos uma kitinet. 5. Eles passaram o dia olhando casas.
6. Nós alugamos um carro para viajar. 7. A
agência imobiliária não trabalhou ontem. 8.
Meu marido pintou as paredes com cores
claras. 9. Eu analisei o contrato de aluguel.
Unidade 28

2

1. conheceu; 2. conheci, 3. Viveu;

4. aprendeu; 5. Aprendeu

3 1. conheci; 2. conheceu; 3. conhecemos; 4. conheceram; 5. conheceram
4

1.

eu entendi; 2. você entendeu;

3. João entendeu; 4. Ana viveu; 5. Nós

vivemos; 6. Eu e você vivemos; 7. Vocês
esqueceram; 8. Eles esqueceram

5

1. Viveu; 2. Escolhi; 3. Conheceram;

4. Recebeu; 5. Recebeu; 6. Agradeceu

6

1. esqueceu; 2. viveu; 3. aprendeu;

4. ofereceu; 5. perderam

7 1. Você viveu no exterior. 2. Ele viveu
no exterior. 3. Ele vendeu o apartamento.
4. Nós vendemos o apartamento. 5. Eles
venderam o apartamento. 6. Vocês esqueceram os documentos. 7. Eles esqueceram
os documentos. 8. Nós esquecemos os
documentos. 9. Joana bebeu um café. 10.
Luís e Pedro beberam um café. 11. Vocês
beberam um café.
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8

1. Eu aprendi o português. 2. Você
conheceu os meus parentes? 3. O meu
marido recebeu um presente. 4. Eu não
percebi nada. 5. Eu agradeci o convite.

9

1. Sim, eu terminei anteontem. 2. Eu

mudei no mês passado. 3. Nós aprendemos no ano passado. 4. Eles perderam
ontem à tarde. 5. Eles trabalharam ontem
de manhã e à tarde. 6. Ela viajou anteontem à noite.

10 1.

Anteontem Fernando conheceu
o marido da amiga. 2. No ano passado
eu recebi os amigos brasileiros em casa.
3. Ontem à noite eu esqueci o celular em
casa. 4. Na semana passada bebi uma cerveja com os amigos.

11 1. Ontem eu e os meus amigos conhecemos o namorado da Paula. 2. Os meus
pais ofereceram um jantar para a família
da minha mulher. 3. A minha namorada
viveu 3 anos no Brasil. 4. Ela aprendeu
bem o português. 5. Eu entendi tudo.
6. Vocês perderam os documentos durante a viagem? 7. Onde vocês aprenderam
o português? 8. Nós aprendemos o português no Brasil. 9. Eles esqueceram os
documentos em casa. 10. Eu não conheci
o seu namorado.

Unidade 29

2

1. construíram; 2. construímos; 3. abriu;

4. decidiram; 5. Decidimos

3

1. abri; 2. abriu; 3. abrimos; 4. abriram;

5. abriram

4

1. Eu desisti; 2. Você desistiu; 3. Ele
decidiu; 4. Ana decidiu; 5. Eu e você partimos; 6. Vocês partiram; 7. Eles confundiram; 8. Antônio confundiu; 9. O diretor
permitiu; 10. Você permitiu

5

1. Insistiram; 2. Desisti; 3. Invadiram;

4. Imprimi; 5. Assistiram; 6. Discutiram;
7. Saímos; 8. Confundiram; 9. Decidi

6 1. Você saiu do trabalho. 2. Ele saiu do
trabalho. 3. Ele construiu uma casa. 4. Nós
construímos uma casa. 5. Eles construíram
uma casa. 6. Vocês desistiram da viagem.
7. Eles desistiram da viagem 8. Nós desistimos da viagem.
7

1. abriu; 2. decidiu; 3. desistiram;

4. partiram; 5. adquiriram; 6. saímos; 7. As-

sistimos; 8. decidimos

9 1. há; 2. há; 3. desde; 4. Há; 5. desde
10 1. Há 4 anos. 2. Desde 2010. 3. Desde
o mês passado. 4. Desde às duas da tarde.
5. Há 1 mês.

11 1. Ana trabalha na empresa há 2 meses./Ana trabalha na empresa desde o
mês retrasado. 2. Júlia e Márcio estão de
férias há 1 semana./Júlia e Márcio estão
de férias desde a semana passada. 3.
Nós chegamos há 1 dia./Nós chegamos
desde ontem. 4. O corretor de imóveis
procura uma casa há 30 dias./O corretor de imóveis procura uma casa desde o
mês passado. 5. Minha família chegou do
Brasil há 1 semana./Minha família chegou do Brasil desde a semana passada.
6. Juliana trabalha na empresa há 1 mês./
Juliana trabalha na empresa desde o mês
passado.

12 1.

Nós construímos uma casa com 3
quartos, 2 salas e 4 banheiros. 2. Eu desisti de comprar um apartamento. 3. Vocês decidiram financiar a compra da casa?
4. Vocês abriram uma empresa? 5. Desde
quando vocês vivem aqui? Vivemos aqui
há dois anos. 6. Desde quando você trabalha nesta loja? 7. Eu estudo português

13
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há 3 anos. 8. Hoje de manhã eu discuti
com os meus pais.

seus filhos tomam coca-cola? 5. Você quer
tomar um suco natural?

Unidade 30

4
5

2

1. Alguém; 2. ninguém; 3. ninguém;

4. nenhum; 5. Qualquer um

3

1. Não, ninguém gosta. 2. Não, nin-

guém quer. 3. Não, ninguém sabe. 4. Ninguém vai.

4 1. Não, não li nenhum. 2. Não, não
assistiram a nenhum faroeste. 3. Não, não
gostei de nenhuma. 4. Não, não lemos nenhum.
5
7

1. b; 2. e; 3. d; 4. a; 5. c
1. Alguém; 2. ninguém; 3. Qualquer;

4. nenhum; 5. alguns; 6. Ninguém

8

1. alguém; 2. algum; 3. qualquer; 4. al-

guma; 5. ninguém

9

1. Alguém quer ir ao cinema comigo,
hoje? 2. Alguém pode comprar as entradas do cinema? 3. Ninguém quer ir. 4. Ninguém quer assistir a este filme de terror.
5. Pedro tem alguns filmes brasileiros em
casa. 6. Qual livro você quer ler: policial
ou romance? Qualquer um. 7. Não tem
ninguém em casa agora. 8. Não temos nenhuma intenção de sair esta noite. 9. Um
dia destes vamos à livraria? 10. Você tem
algum dicionário de português para me
emprestar? Não tenho nenhum dicionário.

Unidade 31

2 1. tomar; 2. tomou; 3. tomei; 4. tomaram; 5. A gente; 6. tomou
3

1. No almoço vou tomar uma cerveja.

2. Meu amigo não toma bebidas alcoóli-

cas. 3. Vocês tomam chá ou café? 4. Os

14

1. c1; 2. a3; 3. b2

1. tomam; 2. tomam; 3. tomar; 4. tomar; 5. tomar; 6. tomar

6

1. Hoje vou à praia tomar sol. 2. As
crianças tomaram um susto com o barulho. 3. Pedro e Luíza tomam o ônibus das
10h. 4. Todos nós vamos tomar cuidado.
5. Luíz tomou uma decisão: vai mudar de
emprego. 6. O governo está tomando providências com critérios.

7

1. a. toma, b. pegar, c. bebo; 2. a. tomo,

b. prepara, c. pega; 3. a. tomamos, b. fazer,
c. pegamos

8
9

1. b3; 2. d5; 3. a2; 4. c1; 5. e4

1. Ontem, a gente tomou todas as providências para resolver o problema. 2. A
gente tomou banho de piscina ontem.
3. A gente sempre toma cuidado com a
bolsa nos transportes públicos. 4. A gente
tomou uma decisão: vamos estudar português.

10 1. trabalhou; 2. entendeu; 3. bebemos;
4. pensou

11 1. A que horas Antônio tomou/pegou
o avião? 2. Nós tomamos/bebemos um
suco e eles tomam um sorvete. 3. O paciente tomou um xarope para a tosse e
dois comprimidos para a dor. 4. É hora
de tomar uma decisão importante. 5. Nós
tomamos o café da manhã sempre às oito.
6. Vou tomar um banho. 7. Fernando e
Luíza tomaram um susto hoje. 8. Quando
a empresa tomará providências para resolver o problema? 9. Hoje que faz calor
vamos à piscina tomar sol. 10. Por que
você não tomou uma decisão?
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Unidade 32

Unidade 33

2

2

1. quiseram; 2. quiseram; 3. puderam;

1. fomos; 2. estiveram; 3. estivemos;

4. puderam; 5. puderam; 6. quis; 7. pude-

4. estiveram; 5. Fomos

ram

3

3

1. quis; 2. quis; 3. quis; 4. quisemos; 5.

quiseram; 6. quiseram

4

1. Não, eu não quis. 2. Não, não quise-

ram. 3. Não, ele não quis. 4. Não, não quisemos. 5. Não, não quiseram participar.
6. Não, não quisemos organizar a festa.

5

1. quisemos; 2. quis; 3. queremos;

4. querem

6

1. pude; 2. pôde; 3. pôde; 4. pudemos;

5. puderam; 6. puderam

7

1. Não, não puderam 2. Não, não

pude. 3. Não, não pudemos. 4. Não, não
puderam.

8

1. pude; 2. pode; 3. podem; 4. pude-

1. fui; 2. foi; 3. foi; 4. fomos; 5. foram;

6. foram

4 1. João foi à praia? Foi. 2. Eles foram
à churrascaria? Foram. 3. Vocês foram ao
teatro? Fomos. 4. Júlio e Daniela foram ao
Brasil? Foram.
5
7

1. b4; 2. c2; 3. a3; 4. d1

1. estive; 2. esteve; 3. esteve; 4. estivemos; 5. estiveram; 6. estiveram

8
9

1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b; 7. a
1. estivemos; 2. foi; 3. fui; 4. estivemos;

5. foram

10 1. a. foi, b. esteve, c. foi. 2. a. fomos, b.
estivemos, c. estivemos; d. fomos

ram; 5. pude

11 1. esteve; 2. estiveram; 3. foi; 4. estive-

9

ram; 5. estiveram; 6. fui; 7. foram

1. no horário; 2. adiantado; 3. atrasa-

do; 4. atrasados; 5. atrasado; 6. adiantados

12 1. Onde você esteve ontem à noite? Eu

10 1. adiantado, mais cedo, antes do ho-

estive no trabalho. 2. Vocês já estiveram
no Brasil? 3. Sim, estivemos no ano passado. 4. Estivemos no banco para resolver
um problema. 5. No mês passado eu não
estive muito bem. 6. Onde você foi hoje
de manhã? Eu fui ao supemercado. 7. Eu
não fui à festa de aniversário. 8. Onde vocês foram comer pizza? 9. Marcelo foi à
América do Sul, a trabalho. 10. Como foi a
sua viagem? 11. Foi tudo bem?

rário; 2. depois do horário, mais tarde,
atrasado; 3. no horário, pontual

12 1. b; 2. c; 3. a; 4. d
13 1. Os meus colegas não quiseram sair.
2. Eu não quis chegar cedo. 3. Por que vocês não quiseram ir ao cinema?4. Ontem
não pudemos ir à festa. 5. Os seus amigos
puderam viajar este ano? 6. Hoje nós chegamos atrasados. 7. Os clientes chegaram
adiantados. 8. Eu sou sempre pontual.
9. Já é hora de ir para casa. 10. Não vejo a
hora de ir para casa.

Unidade 34

2

1. pedir; 2. peço; 3. pede; 4. peço;

5. pedir; 6. pedir; 7. perguntar

3

1. peço; 2. pede; 3. pede; 4. pedimos;

5. pedem

15
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4

1. pedi; 2. pediu; 3. pediu; 4. pedimos;

3

1. fui; 2. foi; 3. foi; 4. fomos; 5. foram;

5. pediram; 6. pediram

6. foram

5 1. Eu peço carne e salada. 2. Eu pedi
carne e salada. 3. Fernando pede peixe
frito. 4. Fernando pediu peixe frito. 5. A
gente pede pudim de sobremesa. 6. A
gente pediu pudim de sobremesa.

4

6

1. pergunto; 2. perguntou; 3. pergunta;

4. perguntamos; 5. perguntaram; 6. per-

guntam

7

1. Nós perguntamos as horas. 2. Marta

pergunta ao Antônio qual é o endereço
do cinema. 3. Eu pergunto se as crianças
querem sorvete. 4. O chefe pergunta se o
projeto está pronto.

8 1. pede; 2. perguntou; 3. pediu; 4. perguntam; 5. pediu
9

1. perguntar; 2. perguntar; 3. vai pedir;

4. pede; 5. pedem

10 1. a. pediu, b. perguntou; 2. a. perguntamos, b. pedimos; 3. a. perguntam, b. pediram; 4. a. pedi, b. perguntei

12 1.

1. O filme foi interessante? Foi. 2. Vocês foram rápidos no trabalho? Fomos.
3. Eles foram bons amigos? Foram. 4. Fernanda foi uma ótima guia? Foi.

5
6

1. b3; 2. a4; 3. d2; 4. c1
1. foi; 2. foram; 3. foi; 4. foram; 5. foi;

6. fui; 7. fomos

7 1. tive; 2. teve; 3. teve; 4. tivemos; 5. tiveram
8

1. Vocês tiveram 4 filhos? Tivemos./
Não, não tivemos. 2. Você teve pouco
tempo hoje? Tive./Não, não tive. 3. Vocês
tiveram dinheiro para viajar? Tivemos./
Não, não tivemos. 4. Paulo e Luíza tiveram
companhia para jantar? Tiveram. Não, não
tiveram.

9

1. tive; 2. tiveram; 3. tivemos; 4. tiveram; 5. teve; 6. tiveram

10 1. e; 2. c; 3. d; 4. a; 5. b
11 1. fomos, tivemos; 2. tive, foi; 3. teve,

Nós pedimos o cardápio/menu. 2.
Os clientes perguntaram se o peixe é fresco. 3. Eu pedi peixe ao forno e a minha
amiga pediu peixe frito. 4. O que vocês
vão pedir para beber? 5. Eu peço uma
cerveja e ela pede uma caipirinha. 6. Eu
pedi um favor a minha amiga. 7. Eu vou
perguntar onde é o banco. 8. Os garçons
pediram aumento de salário. 9. O que as
crianças pediram para comer? 10. Andreia,
você pediu o número do telefone da Ana?
11. Vou pedir a conta.

12 1. Como foi o seu dia? 2. A viagem
foi ótima!3. O guia foi muito simpático. 4.
Eu fui professora de protuguês naquela
escola. 5. A festa foi um sucesso. 6. Eu
fui rica. 7. Ontem, não tive tempo de cozinhar para o jantar. 8. Você teve animais
em casa?9. Nós não tivemos dinheiro para
viajar de férias. 10. Quem teve informações detalhadas? 11. Vocês tiveram muito
trabalho, hoje?

Unidade 35

Unidade 36

2

2

1. foi; 2. Foi; 3. tivemos; 4. foi; 5. Foi;

6. tiveram; 7. Tivemos

16

foi; 4. foram; tiveram

1. Ainda não; 2. Não; 3. nem; 4. nem;

5. nem
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3

1. Eu não como carboidratos no almoço e nem no jantar. 2. Nós não tomamos vinho no almoço nem no jantar. 3.
As crianças não lancharam nem jantaram.
4. Eu não preparei bolo nem biscoitos
para o lanche.

4

7
8

1. por; 2. por; 3. por; 4. por; 5. por

1. A minha família morou no Brasil
por 20 anos. 2. Recebemos as visitas por
você. 3. As visitas entraram por esta porta.
4. O diretor viaja somente uma vez por
semana.

1. Nossos amigos nem puderam almoçar com a gente. 2. Meu filho nem comeu
nada hoje. 3. Eu nem vou almoçar porque
o tempo é pouco. 4. Júlia nem teve tempo
de cozinhar para o jantar.

9 1. por; 2. pela; 3. por; 4. pelas; 5. pelo
10 1. para; 2. para; 3. por; 4. para; 5. para;

5

para, b. por; 4. a. pela, b. para

1. mais; 2. ainda; 3. ainda; 4. mais;

5. ainda; 6. mais

6

da não porque é caro. 3. Ainda não porque é cedo. 4. Ainda não porque está dormindo.

Ainda não.

2. Nós ainda não tomamos o café da ma-

nhã. 3. Vocês querem mais leite no café?
4. Os meus colegas não tomaram o café

da manhã e nem almoçaram. 5. O meu
marido não come nem carne nem peixe.
6. Eu ainda não fui jantar naquele restaurante. 7. Você já pensou em um lugar
onde jantar? Ainda não. 8. Os convidados
ainda não chegaram para o almoço porque é cedo. 9. Eu nem pensei nisto!

13 1.

Por quanto tempo você viveu no
Brasil? 2. Este presente é para você. 3. Eu
mandei todos os documentos por e-mail.
4. Por causa da chuva não podemos ir à
praia hoje. 5. Eu reconehci o Pedro pela
sua voz. 6. Os meus filhos estudam inglês
três vezes por semana. 7. Vamos para o/
ao Brasil de férias. 8. Para nós este filme
é ótimo. E para vocês? 9. Por acaso vocês sabem onde tem um restaurante nesta
zona? 10. Por quanto você comprou o carro? 11. Per enquanto não decidimos nada.

Unidade 38

2
3
4

1. já; 2. já; 3. já; 4. bem; 5. mal
1. a. já, b. ainda, c. ainda; 2. a. ainda, b. já

1. ao; 2. ao; 3. Para; 4. Para a
1. para a; 2. ao; 3. ao; 4. para a; 5. para a

5

1. Para onde; 2. para; 3. por; 4. por;

5. Para mim

3
4
5

Por acaso; 2. Por onde; 3. Por enquanto

1. Já, sim. Já estão melhor. Não, ainda não estão melhor. 2. Já, sim. Já passou.
Não, ainda não passou. 3. Já, sim. Já passou. Não, ainda não passou. 4. Já sim. Já
receitou. Não, ainda não receitou. 5. Já,
sim. Já tomei. Não, ainda não tomei. 6. Já,
sim. Já está bem. Não, ainda não está bem.

Unidade 37

2

11 1. a. para, b. por; 2. a. por, b. para; 3. a.
12 1.

1. Ainda não porque falta leite. 2. Ain-

7 1. a; 2. b; 3. b; 4. b
8 1. d; 2. a; 3. b; 4. c
10 1. Vocês já almoçaram?

6. pelo

1. a; 2. b; 3. c; 4. b; 5. a

1. Já, já saímos de casa para ir ao cine-

17
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ma. 2. Nós terminamos o trabalho já, já. 3.
O médico começa a atender já, já. 4. Já, já
o remédio faz efeito. 5. Já, já a dor passa.
6. Já, já a ambulância chega.

6
7
8

1. já, já; 2. Até já; 3. Já, já; 4. até já
1. bem; 2. mal; 3. bem; 4. mal; 5. mal
1. melhor; 2. pior; 3. pior, mal; 4. me-

lhor

9 1. mal posso esperar; 2. mal pode viver; 3. mal posso acreditar; 4. mal posso
ouvir
10 1.

A dor de estômago mal passou.

2. Eu mal fiz os exames. 3. O médico mal

analisou os exames.

11 1. Mal tomei os remédios e a dor passou. 2. Mal preparei o lanche e as crianças
comeram tudo. 3. Mal recebi o salário e
gastei tudo. 4. Juliana mal terminou a dieta e engordou.

12 1.

Como você está? Eu estou mal.

2. Vocês estão bem? Não, estamos mal.
3. Não estou me sentindo bem. 4. O que

você está sentindo? Estou com dor de cabeça. 5. Estou me sentindo muito melhor.
6. Já é tarde. 7. Mal tomei os remédios e já
estou me sentindo melhor. 8. Já, já tomo
os remédios.

5

1. vi; 2. viu; 3. viu; 4. vimos; 5. viram;

6. viram

6 1. Não, ainda não vi. 2. Eu vi. 3. Eles
viram esta peça ontem. 4. Nós vimos todos os nossos amigos.
8
9

1. vi; 2. ver; 3. vemos; 4. viram; 5. vê

1. a. vejo, b. vi; 2. a. vão, b. viram; 3. a.
vê, b. viu

10 1.

Faz tempo que não vejo um bom
filme. 2. Você viu que abriram um novo
restaurante? 3. Vamos ver se não temos
compromisso e lhe avisamos. 4. Fernando
não viu a que horas vai ser a peça de teatro. 5. Luciana não vê a sua melhor amiga
faz tempo. 6. Não vejo nenhum problema. 7. Vocês viram a que horas é a festa?
8. Ainda não vi o último filme de Walter
Salles. 9. Nós vemos os nossos amigos somente no final de semana. 10. Ontem, na
festa, vimos tantos amigos dos tempos da
universidade.

Unidade 40

2 1. morava; 2. morava; 3. fazia; 4. praticava; 5. praticava; 6. praticava
3

1. jogava; 2. jogava; 3. jogava; 4. jogávamos; 5. jogavam; 6. jogavam

4

6. veem

1. Eu viajava; 2. Você viajava; 3. Marta viajava; 4. Nós trabalhávamos; 5. Vocês trabalhavam; 6. Eles trabalhavam; 7.
Júlio e Luís estudavam; 8. Você telefonava; 9. Nós comprávamos; 10. Eu pagava;
11. Marcelo treinava

4

5

Unidade 39

2
3

1. vi; 2. vi; 3. Vejo; 4. vejo
1. vejo; 2. vê; 3. vê; 4. vemos; 5. veem;

1. Eu estou vendo um filme interessante. 2. Ele não vê nada de errado. 3.
Eles veem tranquilidade e relax neste lugar. 4. Nós vemos escrito um aviso importante lá.

18

1. O Fernando jogava vôlei. 2. Eles
moravam em Copacabana. 3. Nós viajávamos sempre para o Brasil. 4. Eu estudava
na universidade pública. 5. Os atletas treinavam todos os dias. 6. Ele praticava es-
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portes. 7. Eu ia sempre ao estádio. 8. Eles
iam à quadra de esportes.

5

6

6

1. vivia; 2. vivia; 3. vivia; 4. vivíamos;

5. viviam; 6. viviam

7

1. discutia; 2. discutia; 3. discutia;

4. discutíamos; 5. discutiam; 6. discutiam

8

1. Eu aprendia; 2. Você aprendia;

3. Ele aprendia; 4. Nós desistíamos; 5. Vo-

cês desistiam; 6. Elas desistiam; 7. Eu dizia; 8. Você dizia; 9. Vocês diziam

9

1. estava dormindo; 2. fazia yoga;

3. revisava o texto; 4. jogava basquete;
5. estavam comendo; 6. estava assistindo;
7. estávamos fazendo; 8. praticava

10 1. a. fazia, b. jogavam; 2. a. ia, b. fazia,
c. praticava; 3. a. treinava; b. jogava; c. des-

cansava

12 1.

Luís treinava todas as tardes. 2. Eu
fazia vôlei e a minha amiga fazia pilates.
3. Todos os estudantes faziam ginástica
duas vezes por semana. 4. Quando morávamos no Brasil praticávamos muito
esporte. 5. O meu filho fazia natação e
a minha filha fazia vôlei de areia. 6. Enquanto nós íamos à natação começou a
chover. 7. Enquanto ele jogava futebol ela
fazia hidroginástica. 8. Todas as manhãs
eu levantava às 7, fazia yoga e depois ia
trabalhar.

Unidade 41

2
3

1. era; 2. Era; 3. era; 4. tínhamos; 5. Era
1. era; 2. era; 3. era; 4. éramos; 5. eram;

6. eram

4

1. Antônio era técnico em informática.

2. Lúcio era um youtuber famoso. 3. Nós

éramos programadores. 4. Você era analista de redes sociais.

1. tinha; 2. tinha; 3. tinha; 4. tínhamos;

5. tinham; 6. tinham
1. a. era, b. era, c. tinha; 2. a. tinha, b.
tinha, c. era; 3. a. tínhamos; b. tinhamos; c.
tinhamos; d. tínhamos

7 1. Eles tinham. Não têm mais. 2. Eu tinha. Não tenho mais. 3. Nós éramos. Não
somos mais. 4. Eles eram. Não são mais.
8
9

1. era; 2. tínhamos; 3. tinha; 4. éramos
1. Eu ia abaixar, mas não tive tempo.

2. Eles iam acessar, mas esqueceram a se-

nha. 3. Ele ia marcar, mas a internet estava
lenta. 4. Nós íamos construí-lo, mas faltavam as fotos.

10 1.

Quando éramos jovens não tinha
internet. 2. Quando vocês eram jovens era
tudo mais difícil. 3. Eles eram técnicos de
informática na empresa. 4. Não tínhamos
a tecnologia à nossa disposição. 5. Não
tinha estes aplicativos. 6. Eram outros
tempos. Não tínhamos tudo o que temos
hoje. 7. As pessoas não tinham acesso fácil às informações. 8. Vocês não tinham
um tablet e um celular de última geração?
9. Os meus filhos não tinham tempo de
ficar na frente de computador.

Unidade 42

2

1. Fizemos; 2. fizeram; 3. fizemos; 4. fizemos; 5. quiseram; 6. quis; 7. quis

3 1. fiz; 2. fez; 3. fez; 4. fizemos; 5. fizeram; 6. fizeram
4

1. Ele não fez nada. 2. Nós fizemos
compras no shopping. 3. Eles fizeram só
uma viagem. 4. Eu fiz 25 anos. 5. Eles fizeram um churrasco.

5

1. fiz; 2. faz; 3. faz; 4. fizemos; 5. faz

19

Soluzioni degli esercizi

6

5. quiseram; 6. quiseram

7 1. dei; 2. deu; 3. deu; 4. demos; 5. deram; 6. deram

7

8

1. quis; 2. quis; 3. quis; 4. quisemos;

1. Eu quis estudar o português. 2. Ela
quis falar com o médico. 3. Porque quiseram ir ao teatro. 4. Nós quisemos ir à
pizzaria.

8

1. quiseram morar; 2. quis comprar;

3. quis descansar; 4. quiseram fazer;
5. quisemos ir

10 1.

Não, não fizemos. 2. Não, não fiz.

3. Não, não fez. 4. Não, não quiseram.
5. Não, eu não quis. 6. Não, não quis.

11 1. Nós não fizemos nada de bom, ontem. 2. O que vocês fizeram de interessante no final de semana passado. 3. Nós
fizemos um churrasco em casa. 4. Eles
não fizeram nada de mais. 5. Quantos
anos você fez? 6. Por que vocês não quiseram viajar? 7. Eles não quiseram fazer
nada. 8. Eu quis estudar o português e
o espanhol. 9. Luciana não quis viver na
Itália. Ela quis viver no Brasil. 10. Por que
você quis fazer este curso?

Unidade 43

2
3

1. deram; 2. deu; 3. deram; 4. Dou
1. dou; 2. dá; 3. dá; 4. damos; 5. dão;

6. dão

4

1. Eu dou presentes para elas no Natal. 2. Ela dá uma festa. 3. Nós sempre
damos livros. 4. Eles dão informações.

5
6

1. b2; 2. c4; 3. d3; 4. a1

1. As crianças dão comida para os
gatos. 2. O jornal dá notícias diariamente. 3. Os convidados dão presentes ao
aniversariante. 4. Eu dou uma festa no
sábado.

20

1. Eles deram um texto para ler. 2. Ele
deu uma joia. 3. Eu a dei a receita para ele
ontem. 4. Nós demos brinquedos.

9

1. demos; 2. deu; 3. deu; 4. deram;

5. dei; 6. deram

10 1.

demos; 2. deu; 3. dão; 4. deram;

5. dei

12 1.

Eu já comecei a ganhar presentes
de aniversário. 2. O que te deram de
presente de aniversário. 3. Os meus pais
me deram um relógio. 4. Lucia deu uma
festa para comemorar o aniversário dela.
5. Não demos importância ao problema.
6. Sábado vou dar uma festa e você está
convidada. 7. Vocês deram o convite da
festa para as pessoas? 8. O que vocês deram de presente de aniversário ao Antônio ? 9. Nós sempre damos brinquedos e
livros de presente às crianças. 10. O guia
sempre dá o mapa da cidade aos turistas.

Unidade 44

2

1. usá-lo; 2. comprá-la; 3. a comprei;

4. experimentá-la

3 1. Daniela o comprou. 2. João a comprou. 3. Nós os compramos. 4. Você as
deixou na loja. 5. Fernanda a escolheu.
6. Nós as olhamos. 7. Eu a acompanho.
8. Ela me atendeu bem.
4

1. Márcia vai experimentá-la. 2. Não
vou vesti-la. 3. Vou pagá-las com cartão
de crédito. 4. É melhor lê-las.

5

1. o comprei; 2. quisemos comprá-lo;

3. posso experimentá-la agora; 4. o com-

prei
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6

1. Eu as comprei. 2. Sim, eu a experi-

mento. 3. Sim, ele as pagou. 4. Sim, ele vai
usá-la. 5. Sim, eu o acompanho.

7

1. A roupa está limpa. 2. A escola com-

pra uma caixa de camiseta para os alunos. 3. Esta loja só tem vendedor gentil.
4. Neste shopping há muita loja de sapato. 5. Preciso comprar roupa nova para a
festa.

8

1. camisetas; 2 chinelo; 3. vestidos;

lhes ofereceu um jantar. 5. Vamos lhes reservar uma ótima mesa. 6. Os clientes lhe
pediram um prato especial.

5

1. Juliana telefonou para nós/para a
gente ontem. 2. Vamos dar o endereço da
churrascaria para ela/ele/para você. 3. O
garçom deu o cardápio para eles/para
elas/para vocês. 4. Eu vou reservar uma
mesa no restaurante eles/para elas/para
vocês.

4. roupa

6

9

resturante nos informou

1. Eu comprei um sapato/um par de
sapatos nesta loja. 2. Onde você vai encontrar a Marta? Eu vou encontrá-la na
loja de sapatos. 3. Você viu aquela camisa na vitrine? Eu a comprei para ir à
festa. 4. Você pode me ajudar a escolher
a roupa para a festa? 5. A gravata? Vou
comprá-la mais tarde. 6. Nós não podemos esperá-la. 7. Queria comprar roupas
novas. Quero uma calça, uma camisa e
um blazer. 8. Eu experimentei esta saia e
esta blusa. Eu quero comprá-las. 9. Esta
é a camiseta do uniforme. Você tem que
vesti-la. 10. Vocês já compraram a roupa
para cerimônia? Ainda não a/as comprei.

Unidade 45

2
3

1. lhe; 2. lhe; 3. me; 4. nos

1. Eu vou lhe perguntar se ela quer
ir ao restaurante. 2. O garçon vai lhe entregar a conta. 3. Eu vou lhes telefonar.
4. Fernando me disse que reservou uma
mesa na churrascaria. 5. Nós queremos
lhes pedir um favor. 6. Vocês lhe deixaram uma gorjeta?

4

1. A empresa nos reservou uma mesa.

2. O Antônio me fez um favor. 3. Eu lhe

telefonei hoje de manhã. 4. A empresa

1. Vou lhe mostrar; 2. Vou lhe pedir;

3. Eu lhe disse; 4. Eu lhe perguntei; 5. O

7

1. a. O Fernando a reservou para nós.

b. O Fernando nos reservou uma mesa

no restaurante. 2. a. O garçom lhes explicou o cardápio. b. O garçom explicou o
cardápio para eles. 3. a. Eu lhe empresto
o livro. b. Eu o empresto para ele. 4. a.
O caixa a preparou para eles. b. O caixa
preparou a conta para eles.

8 1. a; 2. o; 3. lhe; 4. a; 5. nos; 6. a
10 1. Bom dia! Você pode nos dizer o número exato de pessoas para o almoço? 2.
Eu posso lhes dizer mais tarde. 3. Não lhe
disse nada. 4. Quem lhe telefonou hoje? 5.
Fabio me disse que hoje à noite vamos ao
restaurante. 6. Eu lhes reservo uma mesa
para hoje à noite. 7. Júlia nos telefonou
e nos convidou para o jantar. 8. O que
mostro a Luciana? Eu lhe mostro o novo
restaurante brasileiro. 9. O cliente paga a
conta ao garçom.

Unidade 46

2 1. souberam; 2. soubemos; 3. Aconteceu; 4. soube; 5. parece
3

1. soube; 2. soube; 3. soube; 4. soubemos; 5. souberam; 6. souberam
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4 1. Eu soube da festa hoje. 2. Os moradores não souberam o que aconteceu.
3. Quem soube do acidente? 4. Nós não
soubemos de nada.
5

1. Eu soube de tudo. 2. Eu soube que

4

1. trouxe; 2. trouxe; 3. trouxe; 4. trouxemos; 5. trouxeram; 6. trouxeram

5
6
7

1. b; 2. a
1. leva; 2. levam; 3. trazer; 4. trago
1. trouxe; 2. levar; 3. traz; 4. levaram;

ela foi embora. 3. Nós soubemos que ele
viajou. 4. Eles souberam que está morando no Brasil.

5. trazem; 6. trazer

6

1. soube; 2. sabemos; 3. sabem; 4. souberam

b. vão trazer; 3. a. vamos levar, b. vamos

7

Hoje fazemos uma festa aqui em
casa e cada um traz alguma coisa. 2. Vamos para o almoço. O que podemos levar? 3. Perguntei ao garçom se pode nos
trazer faca, garfo e guardanapos. 4. Quando meu amigo voltou do Brasil nos trouxe
uma garrafa de vinho brasileiro. 5. Quando vão à escola, as crianças sempre levam
uma merenda. 6. Você já trouxe a sua mulher a este restaurante? 7. Por favor, você
pode me trazer um copo de água? 8. O
que você trouxe do Brasil para nós/para
a gente.

1. O acidente aconteceu por acaso.

2. Nada de importante aconteceu na reu-

nião. 3. Você não sabe o que aconteceu
com a Marta. 4. O que aconteceu com a
Ana?

8

1. Parece que ele mora no Rio de Ja-

neiro. 2. Parece que amanhã vai chover.
3. Parece que estes exercícios são difíceis.
4. Parece que a escola é boa.

9 1. b; 2. b; 3. b; 4. a
10 1. O que aconteceu com ele? 2. Você
soube o que aconteceu ontem? 3. Não,
não soube. 4. Vocês souberam qual foi
a sua decisão? 5. Eles não souberam da
festa. 6. Vocês souberam que amanhã
tem uma reunião importante? 7. Isto é
o mínimo que pode acontecer. 8. Nada
acontece por acaso. 9. Parece que ele foi
viver no Brasil. 10. Este problema parece difícil e complicado. 11. Nada é como
parece.

Unidade 47

2

1. levo; 2. trazer; 3. Levo; 4. trazer;

5. levo

3

1. trago; 2. traz; 3. traz; 4. trazemos;

5. trazem; 6. trazem
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8

1. a. trouxe, b. trouxe; 2. a. vão levar,

levar; 4. a. levamos, b. levamos

10 1.

Unidade 48

2

1. vêm; 2. Vimos; 3. Vimos; 4. vai;

5. Vou

3 1. venho; 2. vem; 3. vem; 4. vem; 5. vimos; 6. vêm
4

1. Venho, sim. 2. Vem direto do barco
do pescador. 3. Eles vêm às 13h. 4. Meu
amigo Júlio vem almoçar comigo.

5

1. Não vou porque estou doente.

2. Nós vamos à peixaria. 3. Nós vamos no

domingo. 4. Eu vou com a Ana e o Marcos.
5. Vamos comprá-lo direto do pescador.

6

1. vão; 2. vem; 3. vimos; 4. vão; 5. vêm;

6. vai

Soluzioni degli esercizi

7

1. a. vem, b. Vou; 2. a. vêm, b. Vamos;

4

1. Eu compraria; 2. Você compraria;

3. a. vamos, b. vamos; 4. a. vem, b. vamos

3. Luíza compraria; 4. Nós compraríamos;

8

5. Vocês comprariam; 6. Elescomprariam;

1. vim; 2. veio; 3. veio; 4. viemos;

5. vieram; 6. vieram

9

1. Não, não veio. 2. Sim, viemos uma

vez. 3. Eles vieram experimentar a lagosta. 4. Nós viemos no ano passado. 5. Eles
vieram da Itália.

10 1. b; 2. a; 3. b; 4. b
11 1. Paulo vem ao Brasil. Paulo veio ao
Brasil. 2. Nós vimos à praia. Nós viemos
à praia. 3. Eu e você vimos à peixaria. Eu
e você viemos à peixaria. 4. Eu venho ao
restaurante. Eu vim ao restaurante.

12 1. Mais tarde vou a sua casa e depois
vamos ao restaurante de peixe? 2. De
onde vem o peixe fresco deste restaurante? 3. Não posso ir com vocês ao parque.
Tenho uns amigos que vêm aqui em casa
mais tarde. 4. Agora estamos em casa descansando. Mais tarde vamos a sua casa
para tomar um café. 5. Hoje temos que ir
ao supermercado comprar vinho branco
para o jantar. 6. Por que vocês não vêm
aqui em casa e preparamos uma grelhada
de camarão, lula e polvo? 7. Eu nunca vou
ao restaurante de peixe porque não como
crostáceos nem frutos do mar. 8. Flavia, te
espero para o almoço. Obrigada! Eu vou
com as crianças.

Unidade 49

2

1. gostaria; 2. poderia ; 3. poderia;

4. Dividiria; 5. seria; 6. seria; 7. precisaría-

mos

3

1. gostaria; 2. precisaria; 3. poderia;

4. comparíamos; 5. dividiriam; 6. pode-

riam

7. Eu venderia; 8. Você venderia; 9. Ele

venderia; 10. Nós venderíamos; 11. Vocês venderiam; 12. Eles venderiam; 13. Eu
iria; 14. Você iria; 15. Eu e você iríamos;
16. Vocês iriam; 17. Eles iriam

5

1. Não, não pagaríamos. 2. Não, não
comprariam. 3. Não, não dividiria. 4. Não,
não seriam. 5. Não, não teriam. 6. Não,
não entraria.

6

1. a. viajaria, b. visitaria, c. conheceria;

2. a. compraria, b. pagaria, c. viajaria

7

1. faria; 2. faríamos; 3. fariam; 4. faria;

5. faria; 6. diria; 7. diria; 8. diria; 9. diría-

mos; 10. diriam

8

1. Fernando, você pagaria a conta?2.
Você faria um favor ao Júlio. 3. Marcela
ajudaria os clientes. 4. Eles dariam a informação?

10 1.

Eu queria fazer um financiamento para pagar o carro. 2. Nós queríamos
comprar um computador mais barato.
3. Vocês queriam pagar as passagens internacionais à prestação? 4. Meu namorado queria comprar um outro celular.

11 1.

Eu gostaria muito de comprar este
computador. 2. O carro não é barato,
mas você poderia comprar à prestação.
3. Como a senhora gostaria de pagar? À
vista ou à prestação? 4. Preferiria pagar
à prestação. 5. Você iria comigo à loja?
6. Seria melhor olhar os preços em outras
lojas. 7. Nós gostaríamos de gastar menos
por este produto. 8. Lúcia faria de tudo
para resolver o problema. 9. Com certeza
eles não diriam nada. 10. O que você faria
no meu lugar?
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Unidade 50

2 1. tivessem; 2. comprariam; 3. tivéssemos; 4. compraríamos; 5. comprassem;
6. comprássemos
3

1. decidissemos, faríamos; 2. tivesse,
compraria; 3. mudasse, compraria; 4. pudesse, compraria; 5. comprassem, colocariam; 6. comprassem, teriam

4

1. Se eu vendesse; 2. Se você vendes-

se; 3. Se Marcos vendesse; 4. Se eu e você
decidissimos; 5. Se vocês decidissem;
6. Se Marcelo e Paula decidissem

5

1. gostassemos; 2. mudassem; 3. co-

nhecesse; 4. achasse; 5. reformassem

6

1. pudesse, pudesse, pudesse, pudés-

semos, pudessem, pudessem; 2. tivesse,
tivesse, tivesse, tivéssemos, tivessem, tivessem; 3. fizesse, fizesse, fizesse, fizéssemos, fizessem, fizessem; 4. fosse, fosse,
fosse, fôssemos, fossem, fossem

7

1. Se o Fernando quisesse ele trocaria
os móveis da casa. 2. Se eles pudessem
comprariam uma casa. 3. Se eu não tivesse dinheiro eu faria um financiamento.
4. Se nós precisássemos compraríamos
uma mesa grande com 8 cadeiras. 5. Se
a minha mulher quisesse ela compraria
uma geladeira e um freezer novos.

9

1. Nós duvidamos que ela comprasse

móveis novos. 2. Paulo e Ana pediram que
nós fôssemos. 3. Eu esperei que eles viessem.
4. Nós quisemos que eles fossem conosco.

10 1. Se você pudesse compraria tudo
novo? 2. E se vocês comprassem à prestação? 3. Eu quis que ela ficasse com a gente/
conosco. 4. Eu esperei que eles pudessem
vir conosco/com a gente. 5. Se nós tivéssemos dinheiro poderíamos comprar móveis
24

novos. 6. Se eu não tivesse dinheiro faria
um financiamento e pagaria à prestação.
7. Se eu fosse vocês compraria um sofá e
uma poltrona para a casa nova. 8. Marcos e
Helena quiseram que nós víssemos a casa
nova deles. 9. Se nós gostássemos de móveis modernos os compraríamos. 10. Se a
Maria pudesse ela trocaria todos os móveis.

Unidade 51

2

1. provocará; 2. esfriará; 3. Esfriará;

4. Choverá; 5. Teremos; 6. nevará

3

1. ficarei; 2. ficará; 3. ficará; 4. ficaremos; 5. ficarão; 6. ficarão

4

1. Amanhã choverá muito. 2. O Calor
passará. 3. Hoje ventará muito. 4. Semana
que vem esfriará. 5. O tempo mudará. 6. O
inverno será rigoroso. 7. A temperatura cairá. 8. O calor aumentará. 9. O frio diminuirá.

5 1. a. iremos, b. passaremos, c. assistiremos, d. encontraremos; 2. a. Choverá, b.
ficará, c. diminuirá, d. acabarão
6

1. Amanhã nãosaíremos porque choverá. 2. Neste inverno nevará no Rio
Grande do Sul. 3. Neste final de semana
vocês ficarão em casa. 4. Amanhã será um
dia muito quente. 5. Amanhã terá sol.

7
8

1. c2; 2. b1; 3. d3; 4. a4

1. Será que amanhã vai chover? 2. Será
que o verão vai ser muito quente? 3. Será
que o Luís vai à praia mesmo com chuva?
4. O que será que a meteorologia prevê?
5. Será que Marcelo ficará em casa?

9 1. fará; 2. diremos; 3. trarão; 4. farão
10 1. Segundo a meteorologia amanhã choverá. 2. A tarde será nublada e à noite ventará muito. 3. A temperatura cairá dez graus. 4.
Não viajaremos porque choverá. 5. Será que
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o tempo amanhã será bom/bonito? 6. Este
calor passará. 7. Um temporal provocará a
diminuição da temperatura. 8. Não diremos
nada a ela. 9. É verdade que nevará no sul
do Brasil? 10. O tempo amanhá será feio.

Unidade 52

2

1. tinha pensado; 2. tinha comprado;

3. tinha decidido; 4. tinha pensado

frutas já tinham acabado. 6. Uma salada de
frutas! Não tinha pensado nisto! Ótima ideia!
7. Quando as crianças chegaram eu já tinha
preparado o doce. 8. Ela não tinha preparado
tudo porque não tinha tido tempo. 9. Nós não
comemos porque já tínhamos jantado.

Teste final

1

1. estudei; 2. tomei; 3. corremos;

4. dormiram; 5. comeram; 6. aprenderam

3 1. tinha experimentado; 2. tinha comprado; 3. tinha acabado; 4. tínhamos preparado; 5. tinham comido; 6. tinham colocado

2 1. fomos; 2. estivemos; 3. fui4. estiveram; 5. fui/estive; 6. estivemos; 7. Foi

4

3

Ela já tinha ido à feira. 2. Ela já tinha
comprado as frutas. 3. Ele já tinha vendido tudo. 4. Ele não tinha amadurecido.
5. Ela não tinha tido tempo.

5

1. chegamos, tinham acabado; 2. tinham comido, preparou; 3. mostrou, escolhido; 4. cheguei, tinha cortado

6 1. tinha almoçado; 2. tinha tido; 3. tivemos; 4. tinha preparado
7

1. Meu pai tinha aberto o coco. 2. Eu
tinha escrito a receita. 3. Nós tínhamos
feito a salada de frutas. 4. O confeiteiro
não tinha dito o preço da torta. 5. Eu não
tinha pago caro pelas frutas. 6. Flávio tinha ganho muitos presentes.

8 1. Feito o trabalho, te aviso. 2. Dito
tudo, esclareço as dúvidas. 3. Escrita a receita do doce mando pra você. 4. Compradas as frutas, faço uma torta. 5. Cortadas as frutas, faço a salada.
9

1. Eu tinha decidido preparar uma salada

de frutas. 2. Já tinha comprado pêssego, banana, morango, laranja e maçã. 3. Paula e Ana
tinham cortado todas as frutas para preparar
uma salada de frutas. 4. Vocês já tinham comido esta fruta? 5. Quando eu fui à feira algumas

1. c. Eu fui professora naquela escola.
Tive muitos alunos. 2. e. Luís foi diretor
desta empresa. Ele teve muitas ideias para
inovar a empresa. 3. d. Nós fomos casados
por 20 anos. Tivemos 3 filhos. 4. a. Vocês
foram amigos de infância. Vocês tiveram
ótimos momentos juntos. 5. b. Você foi
um ator famoso. Você teve muitos fãs.

4

1. Desde, há; 2. Desde, há, desde;

3. Desde, desde; 4. Há, desde

5

1. por; 2. pela; 3. para; 4. para; 5. pelas;

6. por; 7. para; 8. pelas; 9. Para

6

1. folheá-lo; 2. respondê-lo; 3. abri-los;

4. comê-lo

7
8

1. lhe; 2. nos; 3. lhes; 4. nos

1. irá; 2. irei; 3. encontrarei; 4. comeremos; 5. tomremos; 6. sairei

9

1. estava, chegamos; 2. chegou, estava;

3. recebeu, esperava; 4. era, se mudaram;
5. viveu, tínhamos

10 1. pediria; 2. faria; 3. gostaríamos; 4. visitaríamos; 5. descansaríamos; 6. tomaria;
7. divertiria

11 1. trazem; 2. trazer; 3. levam; 4. trazer;
5. leva
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