
 

1) Leia o diálogo a seguir e complete com os verbos  

no tempo adequado.   

 

Laura: Bom dia! Meu nome _____________ (ser) Laura e _____________ (estar) aqui hoje para lhes 

apresentar nossa nova colega de trabalho, Mariana (1). Ela _____________ (ter) 25 anos (2) e 

_____________ (morar) em São Bernardo, São Paulo (3). Seus pais _____________ (ser) alemães (4), mas 

_____________ (estar) no Brasil há mais de 30 anos, e eles 

_____________ (ter) um restaurante aqui no centro da cidade, A 

família toda _____________ (trabalhar) muito de segunda a sexta, e 

muito mais aos sábados e domingos, pois o restaurante 

_____________ (estar) sempre cheio. E sabem por quê? A comida e o 

atendimento _____________(ser) ótimos. Mariana _____________ 

(estudar) à noite (5) e _____________ (fazer) um curso de inglês aos 

sábados. Você gostaria de dizer alguma coisa, Mariana?  

Mariana: Muito prazer! ... Bem, eu também _____________ (escrever) poesias e _____________ (fazer) 

trabalhos escolares: digitação, pesquisa... Eu _____________ (ter) dois irmãos. O mais velho é 

advogado, e o caçula, programador numa empresa multinacional. Eu _____________ (gostar) muito de 

ler, de ir ao cinema e de assistir a shows de música. (6) 

 

2) Leia o texto novamente e indique a pergunta adequada para cada palavra ou frase 

grifada  

                

1. ___________________________________________________________? 

2. ___________________________________________________________? 

3. ___________________________________________________________? 

4. ___________________________________________________________? 

5. ___________________________________________________________? 

6. ___________________________________________________________? 

 

 

 

 

 



 

3) A Mariana foi ao shopping com seus amigos e encontrou  

a Rita, uma velha conhecida. Complete o diálogo com as 

palavras que aparecem na caixa ou escolhendo a opção 

certa.    

 

à  (x2)  no (x2) - na - a - do -  de 

 

Encontro no Shopping 

R: Oi, Mariana! Tudo bem?  

M: Tudo, Rita. E você?  

R: Vou bem. Onde você está morando agora?  

M: Estou morando ___ bairro Cascatinha. Estou malhando _____ academia de ginástica ___ seu 

primo, o Ricardo.  

R: E ________ (suas – seus – nossos) pais? Está tudo bem com eles?  

M: Tudo. _______ (Minha – Meus – Seus) pais continuam trabalhando ____ mesmo restaurante.  

R: E hoje, você está passeando?  

M: Sim. Estou indo _____ casa dos__________ (suas – meus – tua) tios. Sempre que venho ___ 

casa_____ (nossa – deles – minha) passo por aqui.  

A: Sua casa fica perto ____ Shopping Independência, né? Você vai muito lá?  

M: É bem perto. Amanhã vou lá com uns amigos assistir ___ um filme. Aliás, você não quer ir com 

a gente? 

 

4) Volte a ler o dialogo e coloque C (certo) ou E (errado). Justifique a opção errada.  

a) A Mariana está vai à academia do primo dela.  

           ________________________________________________________________ 

b) Os pais da Mariana estão aposentados 

            ________________________________________________________________ 

c) A Mariana vai ao shopping sempre que visita aos tios. 

      ________________________________________________________________ 

d) Mariana mora perto do Shopping Independência. 

            ________________________________________________________________ 

e) Rita convidou Mariana para ir ao cinema amanhã. 

                    ________________________________________________________________ 

 



4) 

 

CHAVES 

 

1) Laura: É – etou – tem – mora – são – estão – têm – trabalha – está – são – estuda – faz -  

     Mariana: escrevo – faço – tenho –gosto  

 

2) 1. Como é seu nome? / Como ela se chama? 

2. Quantos anos ela tem? / Qual é sua idade? 

3. Onde ela mora? 

4. Qual é a nacionalidade dos seus pais? 

5. Quando ela estuda? 

6. Do que ela gosta? // O que ela gosta de fazer? 

 

3)  No – na –de – seus – meus – no – à – meus – à – deles – do – a 

 

a) E – ela vai à academia do primo da Rita 

b) E - eles continuam trabalhando no restaurante 

c) C 

d) C 

e) E – Mariana convidou Rita. 

 

 


