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Queres ir a um concerto?  
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Acho que é uma boa ideia! 
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1. Texto A  (CD1-62) 

O Tiago está a consultar a Agenda Cultural de Lisboa. Ele quer sair sexta-feira à 

noite e não sabe muito bem o que fazer… 

Tiago: Lena, há muito tempo que não vamos ao cinema. Queres ir hoje à noite? 

Lena: Ao cinema? Acho que não me apetece muito. Prefiro jantar num bom 

restaurante. Depois podemos ir beber um copo, sei lá! 

Tiago: Não estou de acordo! Olha, há um concerto muito bom esta noite. Tu 

gostas tanto de jazz! 

Lena: Ah! Isso sim! Vamos ao concerto e depois… 

Tiago: Já sei! Vamos beber um copo! 

 

 

2. Convidar alguém para uma atividade  邀請某人參加某項活動 

 

Queres ir ao cinema? / Quer ir ao teatro? 

Podemos ir ao concerto amanhã? 
Gostava (s) de ir jantar fora hoje? 

 

3. Expressar preferência 表達偏愛 

Prefiro ir / prefiro jantar fora 

É melhor ficar em casa! 

 

4. Expressar concordância / discordância 表達同意或反對 

Concordo / Estou de acordo / Está bem! / Claro que sim! 

Não concordo / Não estou de acordo / Não acho / Claro que não! 

 

5. Vocabulário 

acordo s. m. 意見一致；協議 

agenda s. f. 日程 

apetecer v. intr. 喜歡，有意 

concerto s. m. 音樂會 

concordar v. intr. 同意，贊成 

consultar v. tr. 諮詢，查閱 

cultural adj. 文化的 
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discordância s. f. 不一致，分歧 

jazz s. m. 爵士樂 

lá adv. 用作否定副詞 

 

6. Trabalho de pares 

Faça diálogos com o seu par. 

 

1. Fazer um convite 

Pessoa A Pessoa B 

 Faça um convite  Agradece, mas faz outra 
proposta 

 Aceita a proposta  Mostra apreciação 

 

2. Fazer um convite 

Pessoa A Pessoa B 

 Faça um convite  Não concorda com a sugestão 
/ faz outra sugestão 

 Não aceita / faz outra sugestão  Aceita 

 

7. Texto B 

Dois amigos fazem planos para o fim de semana.  

|proposta e convite| Pedro: Gostava de ir ao cinema este sábado. Queres vir, Joana? 

|recusa e faz outra sugestão| Joana: Não me apetece. Preferia ir a um sítio com 

música ao vivo. Era giro! O que é que achas? 

|concorda e faz uma sugestão| Pedro: Bom, está bem. Se preferes … podemos ir ao 

bar Irlandês. Que tal? 

|aceita a sugestão| Joana: Acho ótimo! Na próxima semana vamos ao cinema, está 

bem assim? 

Pedro: Está tudo bem, não te preocupes! 
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8. Faça um diálogo idêntico com o seu colega.  

 ir ao cinema/ir ao teatro 

 ir à praia/ir ver um jogo de futebol 

 ver um vídeo em casa/visitar uns amigos 

 ver uma exposição num museu/participar numa maratona 

 

a: proposta e convite: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

b: recusa e faz outra sugestão: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

c: concorda e faz uma sugestão: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

d: aceita a sugestão: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

9. Faça a correspondência. 

 

1. Expressar concordância a. Prefiro ir ao cinema. 
2. Expressar discordância b. Acho bem! 
3. Fazer um convite c. Não concordo! 
4. Expressar preferência d. Quer ir à ópera? 

 

10. Ouça o texto C e assinale verdadeiro (V) ou falso (F). (CD1-63) 

1. O Tiago e a Lena querem ir ao circo. 

2. Eles já têm bilhetes. 

3. A Lena quer sentar-se à frente. 

4. O Tiago vai reservar os bilhetes. 

 

11. Ouça e repita.  (CD1-64) 
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12.  Ouça novamente o exercício anterior e escreva as palavras. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

13.  Gramática 

Estar a + infinitivo 

Estar a + 動詞不定式 

Expressa uma ação que está a decorrer 
neste momento.  

表示正在進行的動作。 

Presente do indicativo 

陳述式現在時 

Expressa uma ação habitual.  

表示習慣性的動作。 

O Tiago está a consultar a Agenda 
Cultural. 

O Tiago consulta a agenda 
frequentemente. 

 

1.  Agora, eles estão a jogar futebol. 

Eles jogam futebol aos sábados. 

2.  Neste momento, ele está a aspirar o tapete. 

Ele aspira a casa todos os domingos. 

3. Agora, o João está a cozinhar. 

Ele cozinha todos os dias para a família. 

 

14.  Verbos com alternância vocálica e/i na 1ª pessoa singular 

單數第一人稱變位元音變化（e 變 i）的動詞。 

 

 preferir conseguir 

Eu prefiro consigo 

Tu preferes consegues 

Ele/ela/você prefere consegue 

Nós preferimos conseguimos 

Eles/elas/vocês preferem conseguem 

 

1. Eu prefiro cinema. Tu preferes teatro. 

2. Eu não consigo resolver o problema. Tu consegues. 
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15.  Ter de / dever 

1. Ter de – expressa obrigação, necessidade 表示“義務，需要” 

 

a. O Tiago tem de reservar os bilhetes para o concerto. (necessidade) 

b. Temos de chegar cedo ao teatro. 

c. Não temos de pagar mais quando reservamos um bilhete. 

 

2. Dever 

 expressa uma obrigação moral  表示“道德義務” 

 expressa probabilidade  表示“可能性” 

 

d. Devemos respeitar os mais velhos. (obrigação moral) 

e. O espetáculo deve ficar em palco mais uma semana. (probabilidade) 

 

16.  Complete as frases. 

Estar a + infinitivo / presente 

1. Maria, o que __________________ (fazer)? 

2. Eu _____________________ (telefonar) à minha avó! 

3. Normalmente eu _______________ (telefonar) à minha avó à noite. 

4. Habitualmente os meus pais __________________ (viajar) no verão. 

5. Neste momento eles _____________________ (viajar) pela Europa. 

6. Agora eu _____________ (ler) o jornal, não posso falar com a Ana. 

 

17.  Complete as frases. 

Ter de /dever 

1. Eu _____________ pagar o telefone. Já não tenho saldo. 

2. Ele ___________ chegar amanhã. 

3. Tu ______________ estudar para ter bons resultados. 

4. Nós _____________ ajudar quem precisa. 

5. O filme ainda não acabou. _____________ acabar às nove horas. 

6. Eu não ______________ contar tudo o que acontece! 

7. Eles não _______________ pagar o que não comem. 

 

18. Texto D   (CD1-65) 

O Daniel está a ler o jornal 

Daniel: Joana, estás a ver este anúncio? Podemos ir uma noite. O que achas? 
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Joana: Adoro os concertos no Jardim da Água, no verão! Podes comprar os bilhetes? 

Daniel: Claro que sim! Não tens de te preocupar com isso! 

Joana: És um querido, sabes? Achas que podemos convidar a tua irmã? Ela adora 

música! 

Daniel: Não há problema! Eu trato disso! 

 

Concerto de piano 

Jardim da Água - Lisboa 

Dias 5,6,7 de agosto de 2011 às 15h e às 21h. 

 

Preços: 40€ por noite / três noites 100€ 

 

Horário da bilheteira: das 14h. às 19h. 

 

19.  Pedir a alguém para fazer alguma coisa  請求某人做某事 

Podes comprar os bilhetes? 

 

20.  Mostrar disponibilidade   表示有空閒，有準備，有意願 

Não tens de te preocupar com isso! 

Eu trato disso! 

 

21.  Vocabulário 

anúncio s. m. 廣告 

disponibilidade s. f. 可使用性，可處置性 

preocupar-se v. prnl. 擔心，擔憂 

querido adj. 親愛的，可愛的 

tratar v. intr. 處理 
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22. Você vai telefonar para a bilheteira e reservar três bilhetes para 

o concerto de piano. (ver anúncio)  

Faça o diálogo com o seu par. 

 

23.  Que reação expressa: 

 

1. Disponibilidade a. Prefiro ir ao circo! 
2. Pedido b. Não tens de pagar os bilhetes! 
3. Não ter obrigação c. Podes comprar os bilhetes? 
4. Preferência d. Claro que sim! 
5. Concordância e. Eu trato disso! 

 

24.  Gramática 

Conjugação pronominal reflexa  反身動詞變位 

Ver Notas Gramaticais: pg. 10. 

 

Usa-se a conjugação pronominal reflexa para referir ações que recaem no 

sujeito que pratica a ação. 反身動詞表示實施動作者同時接受該動作。 

 

 Sentir-se 
Eu sinto-me 
Tu sentes-te 
Ele/ela/você sente-se 
Nós sentimo-nos 
Eles/elas/vocês sentem-se 
 

Nota: na primeira pessoa do plural (nós) o –s final cai. 

注：複數第一人稱（nós）的變位，應去掉詞尾的 s。 

Nós sentimos frio. 
Nós sentimo-nos felizes. 

 

25. Complete as frases com os verbos reflexos. 

a. Eu ______________ (vestir-se) rapidamente. 

b. As crianças ________________ (despir-se) lentamente. 

c. Tu _____________ (sentir-se) mal? 

d. Ela ______________ (lembrar-se) sempre dos amigos. 
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e. Ele ________________ (esquecer-se) frequentemente do meu 

aniversário. 

f. Nós ________________ (sentar-se) aqui neste sofá. 

g. Eles _________________ (levantar-se) muito cedo. 

h. Elas _________________ (deitar-se) tarde. 

i. Vocês _________________ (levantar-se) cedo? 

 

 Habitualmente, os pronomes reflexos colocam-se depois da forma 

verbal. 反身代詞一般放在動詞後面。 

Eles sentem-se bem. 

 Há casos em que os pronomes se colocam antes da forma verbal.在

某些情況下，反身代詞應放在動詞前面。 

Ele não se preocupa 

 

26.  Colocação dos pronomes antes do verbo 

Eu não me sinto bem. 

Ele nunca  se levanta cedo. 

Ela também se esquece de trazer o livro. 

Como te chamas? 

Ela já  se levantou. 

Eles ainda não se lembram do dia do teste. 

Ela diz que se levanta tarde. 

Ela diz para me  sentar aqui. 

 

 

27. Complete as frases com os verbos e os pronomes reflexos. 

a. Ele não _______________ (chamar-se) João, _______________ 

(chamar-se) José. 

b. Nunca ________________ ( nós/esquecer-se) do teu aniversário. 

c. A criança já _______________ (lavar-se) sozinha. 

d. Ainda não __________________ (eu/lembrar-se) do nome do diretor. 

e. Eles afirmam que _________________ (sentir-se) felizes aqui. 

f. Como _________________ (tu/chamar-se)? 

g. Nós ________________ (sentar-se) no jardim. 

h. Nós _______________ (levantar-se) às seis horas. 

i. Você ______________ (lembrar-se) da Ana? 

j. Sim. ______________ (eu/lembrar-se) muito bem da Ana. 
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28. Teste de revisão 

 

1. Complete as frases. 

a. Ela não _______________ (conseguir) compreender o que eu digo. 

b. Eu não _______________ (conseguir) ver bem à noite. 

c. Eu ____________ (preferir) ir ao cinema. 

d. Eles _____________ (preferir) ir ao teatro. 

e. Nós _____________ (conseguir) perceber o filme sem legendas. 

f. Eu não _______________ (conseguir) comer mais! 

 

2. Coloque o diálogo na ordem correta. 

O Daniel telefona para a bilheteira e reserva os bilhetes. 

a. Para as 21h. 1. 
b. Daniel Coelho. 2. 
c. Para dia 7. 3. 
d. Para que horas prefere? 4. 
e. Obrigado. 5. 
f. Para que dia? 6. 
g. Queria comprar três bilhetes 

para o concerto. 
7. 

h. Muito bem. Então, três bilhetes 
para dia 7, às 21h. Estão 
reservados. 

8. 

i. Em que nome fica? 9. 
 

3. Complete as frases com as palavras propostas. 

apetece / bilhetes / convidar / Claro / teatro / cinema 

 

Sofia: Vamos ao _________________ hoje à noite? 

Luís: Não me _________________ ir ao cinema. Podemos ir ao 

__________________? 

Sofia: Pode ser, mas tens de comprar os __________________! 

Luís: Não te preocupes! Eu trato disso! 

Sofia: Achas que podemos ___________ a Júlia? Ela gosta muito de teatro! 

Luís: _______________! Então eu compro os bilhetes para os três. 

 

4. Vamos rever os verbos! 

1. Eles ___________ uma gramática de inglês, mas eu não __________. (ter) 

2. Eu __________ ir ao cinema, mas a Maria não _________. (querer) 
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3. Eu _______ ao teatro, mas o João _______ ao circo. O Pedro e a namorada 

também ____________. (ir) 

4. Ele _________ sempre exercício ao fim de semana. Eu nunca ________. (fazer) 

5. Tu _________ comprar os bilhetes porque eu não __________. (poder) 

6. Eu _________ o jornal todos os dias. Eles nunca __________, mas a Ana 

________. (ler) 

7. Eu __________ televisão à noite. A Sara só ___________ ao fim de semana. Os 

meus irmãos nunca ___________. (ver) 

8. Eu __________ cedo todos os dias, mas tu _________ sempre tarde. Os meus 

colegas também __________ sempre cedo. (vir) 

9. Eu não ___________ a que horas começa o filme, mas acho que ele 

__________. (saber) 

10. Eu __________ sempre o meu dicionário, mas a Maria nunca _________. Os 

meus colegas também _________. (trazer) 

11. O comboio nunca __________ a horas. Os aviões também não _________. 

(sair) 

12. Eu ____________ ir ao concerto, mas ele _____________ ficar em casa. 

(preferir) 

13. Eu não _______________ compreender o que eles dizem. E tu? ___________? 

(conseguir) 

14. Eu __________ chinês. O Pedro __________ português. Nós __________ 

estudantes. (ser) 

15. Eu _________ em Portugal. O Choi ___________ na China. A Vanda e o Silvino 

___________ em Macau. (estar) 

 

5. Complete as frases. 

1. Ela ______________ (chamar-se) Marta. 

2. Eu não ________________ (levantar-se) antes das sete horas. 

3. Eles nunca _____________ (lembrar-se) do meu aniversário. 

4. Como _____________ (você/sentir-se)? 

5. _____________ (eu/ sentir-se) muito bem, obrigado. 
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SOLUÇÕ ES 答案 

10.Texto C 

O Tiago quer ir a um concerto de jazz com a Lena, mas ainda não tem bilhetes. 

 

Tiago: Lena, tenho de comprar os bilhetes para hoje à noite. Vou ver se posso 

comprar através da internet. 

Lena: Já sabes que eu prefiro lugares à frente. Achas que consegues? 

Tiago: Não sei se consigo. Já é um pouco tarde. Achas que os bilhetes já estão 

esgotados? 

Lena: Claro que não! Este espetáculo deve ficar em palco mais uma semana! 

Tiago: Então vou já reservar dois bilhetes para esta noite! 

 

11. Ouça e repita. 

               b               d                g 
1. Belo 
2. Bala 
3. Bola 
4. Bota 
5. Boca 

1. Dó 
2. Dedo 
3. Dado 
4. Data 
5. Dúvida 

 

1. Gola 
2. Golo 
3. Gato 
4. Guerra 
5. Gruta 

 

TESTE DE REVISÃO 複習測驗 

3. Completar 

Sofia: Vamos ao cinema hoje à noite? 

Luís: Não me apetece ir ao cinema. Podemos ir ao teatro? 

Sofia: Pode ser, mas tens de comprar os bilhetes! 

Luís: Não te preocupes! Eu trato disso! 

Sofia: Achas que podemos convidar a Júlia? Ela gosta muito de teatro! 

Luís: Claro! Então eu compro os bilhetes para os três. 

 


