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Materia: Lengua Extranjera Portugués – 3° año 

Profesora: Eugenia López 

Contenido Nodal: La rutina diaria y acontecimientos en pasado- 2° Trimestre  

Fecha de presentación: lunes 10 de diciembre de 2018 

 

1. Responder as perguntas e escrever os números por extenso: 

 

a) A que horas você acorda? 

b) A que horas você entra na escola? 

c) A que horas você almoça? 

d) A que horas você sai da escola? 

e) A que horas você janta? 

f) A que horas você costuma ir dormir? 

 

2. Escrever um texto sobre um colega da escola e contar como é o dia-a-dia dele. 

 

3. O que você vai fazer nas próximas férias? Responder usando o Futuro Imediato. 

 

4. Contar como está formada sua família, dizer que fazem cada um deles e de que 

gostam de fazer. 

 

5. Escolher um famoso que você goste e fazer uma entrevista. A maioria das 

perguntas (mínimo 10) tem que ser sobre o passado da vida dessa pessoa.  

 

6. Completar os espaços vagos com os verbos da caixa no Pretérito Perfeito: 

 

 

 

ESTAR        IR         DAR        TER        IR       FAZER       SAIR 
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“Na semana passada, pela manhã ______________ à faculdade. _____________ uma 

prova difícil, mas não ________________ da rotina. Segunda e quinta, à tarde, 

____________ aula de matemática para dois alunos do segundo grau. À noite, 

___________ para minha aula de inglês. 

Na quarta-feira _______________ ginástica na academia perto de casa. No sábado, 

_______________ num barzinho da moda com minha namorada. É só.” 

Estudante - Brasília 

 

 

“Na semana passada, ______________ aqui um grupo de jovens interessados em 

ecologia. Em geral, os turistas brasileiros querem fazer compras na zona franca. É 

mais barato. Mas estes rapazes ___________________ subir o rio Negro, de barco, 

para conhecer a selva. __________________ duas noites no barco e __________________ 

uma caminhada na mata. Não _________________ nem um pouco do clima e 

________________________ dos mosquitos, mas acho que a experiência _______________ 

positiva.” 

                                                                                        Guia turístico - Manaus 

 

 

 

 

“Sou uma pessoa muito metódica. Na semana passada, como sempre, me 

______________ às 6:30, ____________ 40 m. de cooper, em seguida _____________ 

banho e ____________ todos os jornais como de costume. ______________ no 

escritório às 9 em ponto. Eu me _____________ com meus assessores, _____________ 

alguns clientes. Na segunda _______________ com o diretor financeiro de um banco 

e na quinta ______________ fora com colegas do setor para tratar de negócios. No 

fim de semana _____________ com a família para a fazenda.” 

                                                                          Empresário – São Paulo 

 FAZER    QUERER   GOSTAR    DORMIR     RECLAMAR     SER     ESTAR 

FAZER       SAIR 

JANTAR       TOMAR          CHEGAR       IR       FAZER         REUNIR 

LEVANTAR      LER     RECEBER     ALMOÇAR 


