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 Portuguese as a foreign language TEST 

 

 
Marque a alternativa que melhor completa as frases abaixo. 

 

1- Como ____ seu fim de semana?  
□ está  

□ estive  

□ foi  

□ fomos  

 

2- Complete a frase: ______ mãe está ______.  
□ Meu - cansada  

□ Meu - cansado  

□ Minha - cansada  

□ Minhas - cansadas  

 

3- Que horas são? 14h45  
□ São quinze para as três da tarde  

□ São quinze para as quatorze  

□ É quatorze para as quarenta e cinco  

□ São quatorze quatro cinco  

 

4- Qual é a sua profissão?  
□ Eu sou engenheiro.  

□ Eu sou americano.  

□ Eu estou professor.  

□ Eu sua dentista.  

 

5- Bom dia! Como é seu nome?  
□ Bom dia! Seu nome é Carlos, muito prazer.  

□ Bom dia! Ele chama Carlos, muito prazer.  

□ Bom dia! Meu nome é Carlos, muito prazer.  

□ Bom dia! Meu nome é Carlos, por favor!  

 

 

 

 

 

 

Prénom / First Name: _____________________ Nom / Family Name: ___________________ 

 

Adresse / Address: _____________________________________________________________ 

 

e-mail / Tel: ___________________________________________________________________ 
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6- Complete o diálogo: - Oi, Fernanda! Vamos ao cinema hoje? - Olá, Márcia! Hoje estou muito 

___. De manhã tenho dentista e à noite ___ à academia. - Ah, que pena… e amanhã, depois do 

trabalho? - Também não posso… eu e o Carlos ___ à aula de Português… Você tem ___ depois 

de amanhã? - À noite estarei livre! - Ótimo! Vamos ao cinema depois do churrasco da turma 

então.  
□ ocupada - vou - vamos - compromisso  

□ ocupado - ir - vamos - compromisso  

□ ocupada - vou - vai - reunião  

□ ocupadas - vai - vamos - dentista  

 

7- Vou levar meus filhos à escola. Depois vou ____________.  
□ os buscar  

□ eles buscar  

□ buscá-los  

□ busca  

 

8- Tiago e Roberta são vegetarianos, então…  
□ Eles não gostam de salada  

□ Eles não comem carne  

□ Eles vão querer a conta  

□ Eles não comem tomate  

 

9- verão é ____________ o inverno.  

□ Mais quente do que  

□ Tão quente quanto  

□ Mais frio do que  

□ Menor do que  

 

10- Qual resposta está errada: O que há na sua cidade?  
□ Uma praça  

□ Uma alface  

□ Uma escola  

□ Uma farmácia  

 

11- Eu estou com sede, então vou…  
□ Embora  

□ Pedir a comida  

□ Pedir a bebida  

□ Pedir a conta  

 

12- Há um ponto de ônibus _________ rua?  
□ Neste  

□ Nesta  

□ Nestes  

□ Nestas  

 

13- Quando você esteve na praia?  
□ Nas próximas férias  

□ Amanhã  

□ Depois do trabalho  

□ No mês passado  
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14- Qual frase está correta?  
□ Vamos a cinema hoje?  

□ Quero vamos ao cinema hoje?  

□ Quero cinema hoje?  

□ Vamos ao cinema hoje?  

 

15- Você vê aquela senhora de amarelo ali?  
□ Sim, vejo  

□ Sim, vemos  

□ Sim, vêem  

□ Sim, vê  

 

16- Patrícia ______ em casa, pois _______ doente e não ________ trabalhar.  
□ Ficou/esteve/pode  

□ Esteve/foi/teve  

□ Ficou/foi/pode  

□ Teve/fez/foi  

 

17- Senhor, com licença. Onde ____ o correio?  
□ fica  

□ encontra  

□ trabalha  

□ mora  

 

18- Minha cidade tem 3000 habitantes. Ela é muito __________.  
□ Bonita  

□ Agradável  

□ Grande  

□ Pequena  

 

19- Tenho 2 amigos _________ que são __________?  
□ alemãos - irmãos  

□ alemães - irmães  

□ alemãos - irmães  

□ alemães – irmãos  

 

20- Que horas são? São 15:30.  
□ São três e meia da manhã  

□ São cinco e trinta horas  

□ São quinze e trinta horas  

□ São três e meia da tarde  

 

21- ????? que André fez ontem?  
□ Trabalha, come, dorme  

□ Trabalhar, comer, dormir  

□ Trabalho, como, durmo  

□ Trabalhou, comeu, dormiu  

 

22- Escolha a alternativa correspondente aos números que aparecem no diálogo: - Oi, Fábio! 

Qual é seu telefone? - Meu telefone é três, nove, sete, quarenta, oitenta e um.  
□ 396 40 91  

□ 397 40 81  

□ 692 30 81  

□ 347 80 41  
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23- Complete a frase: Não _______ ir ao cinema hoje. _________ estudar para a prova.  
□ podo – quero  

□ pode – preciso  

□ posso – preciso  

□ quer - posso  

 

24- Meu ____________ compra CD’s nesta loja.  
□ tia  

□ amiga  

□ prima  

□ colega  

 

25- Não se porque Marcos ______ fazer a reserva do hotel ontem.  
□ quis  

□ quer  

□ quiser  

□ quiseram  

 

26- Eles __________ as escadas.  
□ desci 

□ desceram  

□ desceu  

□ descemos  

 

27- Ela mora ____ centro?  
□ em  

□ da  

□ no  

□ na  

 

28- Paulo vai para o trabalho ___ ônibus, mas eu vou ___ pé.  
□ em - de  

□ para - de  

□ de - à  

□ em – para  

 

29- Qual oposto está correto?  
□ largo - estreito  

□ feio - largo  

□ alto - feio  

□ comprido – feio  

 

30- Convidei meus colegas para o almoço. Convidei- ___ para o almoço.  
□ elas  

□ eles  

□ os  

□ as  

 

31- ????? que você disse para eles? Eu ____ disse tudo.  

□ eles  

□ lhes  

□ os  

□ lhe 
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Une fois complété, sauvegardez votre test et renvoyez-le par email: 

Once you have completed the test and saved it on your computer, e-mail your answers to:

admin@alteralingua.ch

Un de nos professeurs va analyser votre test et vous contacter 

One of our teachers will analyse your test and contact you 

mailto:admin@alteralingua.ch
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