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Exercícios e Materiais pedagógicos 

Aprendizagem do Português 

ALFABETO 

 

 

 

Maiúsculas
as 

Minúsculas Pronúncia Maiúsculas Minúsculas Pronúncia 

A a á N n éne 

B b bê O o ó 

C c cê P P pê 

D d dê Q q quê 

E e é R r érre 

F f éfe S s ésse 

G g guê T t tê 

H h agá U u u 

I i i V V vê 

J j jota W w dabliu 

K k capa X X xis 

L 1 éle Y y ípsilon 

M m éme z z zê 
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As Vogais: a, e i, o e u 

Consoantes: 

b k s 
c l t 
d m v 
f n w 
g p x 
h q y 
j r z 

 

As letras k, w e y usam-se: 

Em nomes próprios estrangeiros. 

Exemplo: Barack Obama, William Carvalho, Beyonce 

Abreviaturas e símbolos de uso internacional. 

K- km (quilómetro) 

Kg - quilograma 

W- w (Oeste) 

Y -York 

As letras maiúsculas usam-se em: 

Nomes próprios 

Siglas 

Títulos de livros, revistas, jornais 

Soletre as seguintes palavras. 

1- Chuva 

2- Portugal 

3- Caneta 

4- Homem 

5- Saco 
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Escreva o seu nome no quadro e soletre. 

Exemplo: Ana á / éne / á 

Ouça o professor e repita 

 

caderno ca / der / no 
 

guerra gue / rra 

Passaporte pa / ssa / por /te filha fi / lha 
Cão cão gelo ge / lo 
Livro li / vro 

 
cadeira ca / dei / ra 

bolacha bo / la / cha oito oi / to 
 

Faça a divisão silábica.  

Exemplo: Aluno  - A - lu – no 
Gato  
Faca  
Janela  
Mesa  
António  
queijo  
televisão  
ninho  
chave  
milho  

 

Acentos gráfico 

~ Til irmã, pão 

´ Acento agudo pé, boné 

` Acento grave à, àquela 

^ 
Acento 
circunflexo 

três, chinês 

 

Nomes dos sinais de acentuação 
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. Ponto final 

, Vírgula 

; Ponto e vírgula 

: Dois pontos 

? Ponto de interrogação 

! 
Ponto exclamação 

 

 

Atendemos no seguinte: 

 

Nome: Mohamed Ali 

Nacionalidade: Paquistanês 

Local de nascimento: Islamabad 

Data de nascimento: 3 / 8 / 1983 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Casado 

Residência: Rua S, Nicolau, 33 – 2.º Direito 

Localidade: Santa Maria da Feira 

Código PostaL: 4520-278 

Telefone: 256 348 280 

Nome: Irina Cherbackov  

Nacionalidade: Ucraniana 

Local de nascimento: Kiev 
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Data de nascimento: 5/ 6/ 1983 

Sexo: F 

Estado civil: Solteira 

Morada: Rua do Carvalhal, 23 

Localidade: Santa Maria da Feira 

Código Postal: 4520-188 

 

Primeiro nome Apelido Nome completo 
Mohamed Ali Mohamed Ali 

Irina Cherbackov Irina Cherbackov 

Estado Civil 

Masculino Feminino 

 Solteiro Solteira 

Casado Casada 

Divorciado Divorciada 

Viúvo Viúva 

 >  

Morada 
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Bandeira País Cidade Nacionalidade Língua 

 
França Paris Francesa Francês 

 
Paquistão Islamabad Paquistanesa Urdu 

 
China Pequim Chinesa Mandarim 

 
Nepal Catmandu Nepalesa Inglês 

 

Senegal 
 

Dacar Senegalesa Francês 

 

 

Países e Nacionalidades 
 

Ela é de Ele é Ela é Eles são Elas são 

portuguesas 

espanholas 

francesas 

italianas 

inglesas 

alemãs 

belgas 

suecas 

holandesas 

brasileiras 

Portugal português portuguesa portugueses portuguesas 

(a) Espanha espanhol espanhola espanhóis espanholas 

(a) França francês francesa franceses francesas 

(a) Itália italiano italiana italianos italianas 

(a) Inglaterra inglês inglesa ingleses ingresas 

a Alemanha alemão alemã alemães alemãs 
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a Bélgica belga belga belgas belgas 

a Suécia sueco sueca suecos suecas 

a Holanda holandês holandesa holandeses holandesas 

o Brasil brasileiro brasileira brasileiros brasileiras 

os Estados 

Unidos da 

América 

americano americana americanos americanas 

o Japão japonês japonesa japoneses japonesas 

Angola angolano angolana angolanos angolanas 

Moçambique moçambicano moçambicana moçambican
os 

 

 

Caracterização Pessoal 

 

Cabelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprido    Curto     

 Louro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Este guia foi concebido pelo Município de Santa Maria da Feira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liso   Encaracolado    Castanho 

 

 

 

Olhos 
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Números 

 

 1 Um 11 Onze 30 Trinta 

2 Dois 12 Doze 40 Quarenta 

3 Três 13 Treze 50 Cinquenta 

4 Quatro 14 Catorze 60 Sessenta 

5 Cinco 15 Quinze 70 Setenta 

6 Seis 16 Dezasseis 80 Oitenta 

7 Sete 17 Dezassete 90 Noventa 



 

 Este guia foi concebido pelo Município de Santa Maria da Feira 
 

8 Oito 18 Dezoito 100 Cem 

9 Nove 19 Dezanove 1.000 Mil 

10 Dez 20 Vinte 10.000 Dez mil 

 

 

Dias da Semana 

2.ª Feira – segunda-feira 

3.ª Feira - terça-feira 

4.ª Feira - quarta-feira 

5.ª Feira - quinta-feira 

6.ª Feira - sexta-feira 

Sáb - Sábado 

Dom - Domingo 

 

Meses do Ano 

 

Janeiro Julho 
Fevereiro  Agosto 
Março Setembro 
Abril Outubro 
Maio Novembro 
Junho Dezembro 

 

Expressões de saudação 

 

Saudar Cumprimentar Despedir-
se 

Apresentar 
alguém 

Responder a um 
cumprimento 
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Olá! 
 
Bom 
dia! 
 
Boa 
tarde! 
 
Boa 
noite! 

Estás bom / 
bem? 
 
Estão boas? 
Estão bons? 
 
Tudo bem? 
Como está, Sr. 
Santos? 
 
Como está, 
D. Marina? 

Até logo! 
Até já! 
Até 
amanhã! 
Adeus! 

Este é o Ali. 
Estas são a Amina 
e a Aua. 
 
Este é o Sr. Luís. 
Esta é a professora 
Rita. 
 
Estes são o Liang e 
o Sergey. 

Estou bem, muito 
obrigado! 
 
Tudo bem, 
obrigada. 
 
Mais ou menos! 
 
Não estou muito 
bem! 
Muito prazer! 
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Selecione a resposta adequada para cada pergunta. 

Como está? 

□ a. Bem, obrigado. 

□ b. Muito prazer. 

□ c. Até amanhã. 

 

Este é o Pedro. 

□ a. Muito prazer. 

□ b. Adeus. 

□ c. Até amanhã. 

 

Quem é ele? 

□ a. É português. 

□ b. É o diretor. 

□ c. É simpático. 

 

Como se chama? 

□ a. Muito prazer. 

□ b. Sou o Miguel. 

□ c. Estou bem, obrigada. 

 

Olá! 

□ a. Viva, como está? 

□ b. Até amanhã. 

□ c. Muito prazer. 

 

Bom dia! 

□ a. Adeus. 

□ b. Como está? 

□ c. Bem, obrigado. 

 

A CASA 
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A - 2° andar 

B – 1.º andar 

C - Rés do chão (R/ch) 

D - Cave (c/v) 

E- Varanda 

F - Janela 

G - Parede 

H - Porta principal 

 

 

 

 

Procure na imagem e identifique com os números. 
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1 uma rua 

2 um prédio 

3 uma farmácia 

4 um jardim 

5 uma pastelaria 

6 uma escola 

7 um banco 

8 um hotel 

9 um supermercado 

10 os correios 

11 um cinema 

12 um carro 

13 uma paragem de autocarros 

14 uma passadeira 

15 uma avenida 
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A - Desculpe. Onde é que fica o Hotel dos Loios? 

B - O Hotel dos Loios é ali, ao lado da pastelaria. 

A - Obrigado. 

B- De nada 
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A - Desculpe. Podia dizer-me onde há um supermercado? 

B - Há um supermercado ali, em frente do jardim. 

A - Muito obrigada. 

B - De nada. 

Complete as frases com as seguintes profissões. 

estudante / pintora / polícia / secretária / jardineiro / médica / cozinheiro / 

motorista / engenheiro / enfermeiras / carpinteiro / bombeiros / empregada de 

mesa / agricultor / taxista 
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NO ESPAÇO MIGRAÇÕES 

 

Rua Jornal Correio da Feira, nº 19 - Loja 2 

4520-234 Santa Maria da Feira 

Segunda» Sexta | 9h00» 17h00 

925 453 674 – 256 336 066 

gabineteapoioemigrante@cm-feira.pt | 

NO SEF 

Geral (dias úteis 09:00 às 17:30) - 808 202 653 808 962 690 

E-mail: delreg.espinho@sef.pt 

Rua 32, nº 834 - 4500-309 Espinho 
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A: Boa tarde! Qual é o seu nome?  

B: O meu nome é Ahmed. 

A: Qual é o seu apelido? 

B: Ali. 

A: De onde é? Qual é a sua nacionalidade? 

B: Sou do Paquistão, sou paquistanês. 

A: Onde vive? 

B: Vivo em Odivelas. 

A: Qual é a sua morada? 

B: Moro na Rua Io de Maio n° 36 - 3o Esq°. 

A: Qual é o seu código postal? 

B: 2675-256 

A: Qual é o seu estado civil? 

B: Sou casado. 

A: Que idade tem? Qual é a sua profissão? 

B: Tenho 32 anos e sou pintor. 

A: Onde trabalha? 

B: Na construção civil. Na EFACEC . 

A: Onde fica a EFACEC? 

B: Fica em Carnaxide, ao lado de Linda a Velha. 

A: Muito bem. Qual é o seu número de telefone? 

B:21 934 7627 

NA ESCOLA 
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A: Bom dia! Sou aluna do curso de Cidadania, Cultura, Património e 

Desenvolvimento Económico. Quem é o professor? 

B: O professor chama-se Roberto Carlos Reis. É novo e tem o cabelo castanho e liso. 

A: AHH, ele tem os olhos verdes? 

B: Não, são castanhos. Olha, este é o professor! 

C: Olá lona, muito prazer 

Olhe para este escritório. Há três erros na descrição do escritório. Quais são? 
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O candeeiro está entre a estante e o sofá. 

O sofá está ao lado do candeeiro. 

Este escritório tem uma secretária. 

Em cima da secretária há um computador. 

Não há livros neste escritório. 

A planta está ao lado da cadeira. 

Este escritório tem uma cadeira. 

TEXTOS 

Leia o seguinte texto. 

O Ahmed é do Paquistão, de Islamabad, mas agora está em Portugal. Ele trabalha 

na Construção Civil. O Ahmed e a sua família moram em Odivelas. 

Eles moram num apartamento pequeno que tem duas assoalhadas, dois quartos e 

uma sala. A sala tem uma varanda e uma janela grande. A cozinha fica entre a sala e 
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o quarto. A rua do Ahmed tem um café e um supermercado. Afilha estuda numa 

escola perto de casa, mas a sua mulher não trabalha. 

A - De onde é o Ahmed? 

B - Onde é que mora? 

C - Ele mora num prédio? 

D - Quantas assoalhadas tem a sua casa? 

E - Onde fica a cozinha? 

F - Onde estuda a filha do Ahmed? 

G - A sua mulher trabalha? 

Leia os seguintes anúncios. 

Anúncio I 

ALUGA-SE APARTAMENTO São Carlos - Mem Martins, Sintra, Apartamento 

mobilado e cozinha equipada, excelente estado de conservação.   

Anúncio 2 

ALUGA-SE QUARTO 

Valor da Renda: 200€ por Mês 

Aluga-se quarto grande a 100m do Metro. 

Contactar: segunda de manhã 

Tlm:9l 2 345 761. 

Ler o anúncio I e identificar o que está certo ou errado 

O apartamento fica em Lisboa. 

A casa tem móveis. 

A cozinha não tem fogão e frigorífico 

Ler o anúncio 2 e identificar o que está certo ou errado. 

O quarto fica perto do metro 

A renda é 300 euros. 

Contactar ao Sábado 

O telefone é fixo 

Artigos Definidos 
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Regra geral 

 

o / a / os / as + nome comum ou nome próprio. 

Há nomes: 

- Próprios Exemplo: a Olga, o Japão. 

- Comuns Exemplo: a casa, o documento. 

 

 

 

 

 

Artigos Indefinidos 

Regra geral  

um / uma / uns / umas + nome comum 

Exemplo: uma casa, umas casas; um documento, uns documentos. 

Complete os espaços com: o, a, os, as 

1 _ aluna  

2-_ _ documento  

3-_  professor  

4-_ _ escolas  

5- trabalho  

6-  _ bairro 

7-  _ livros 

8-   salas 

9-  _ pai 

10- marido 

 

 

SINGULAR   

O senhor 

A senhora   

Tu 

Singular Plural 
Masculino Feminino Masculino Feminino 
o a os as 

Singular Plural 
Masculino Feminino Masculino Feminino 

 um uma uns umas 
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Você 

PLURAL   

Os senhores 

As senhoras   

Vocês 

 

Formas de Tratamento 
Temos diferentes tipos de relações com as pessoas. Umas formais e outras informais: 

 

Formal      Informal 

 

 
 

 

Situações Formais Situações Informais 

Como está, Sr. Santos? Tudo bem? 

Como está, Dr. Pedro? Olá, Joana! 

Bom dia, Sr., Diretor Até já, mãe! 

Muito prazer! Tudo bem, obrigada! 
D. Rita, este é o meu pai! Estão bons? 

Apresento-lhe o meu chefe! Bom dia Ahmed! 

Muito gosto, Rui Pires. Até qualquer dia! 

 

Presente do Indicativo do verbo Ser 

O verbo ser serve para: 

- Identificar-se a si e aos outros. 

Exemplo: Eu sou o Ahmed e ela é a Gurwinder. 

- Indicar o país e a nacionalidade. 

Exemplo: Tu és do Paquistão? És paquistanês? A tua nacionalidade é paquistanesa? 

- Dar e pedir informação sobre nomes e apelidos; indicar o estado civil. 

Exemplo: Eu sou a Olga Shatova. Qual é o teu nome? Ela é casada. 

- Indicar a profissão. 

Exemplo: Ele é pintor. Ela é médica. Eles são professores. 

- Indicar características físicas. 

Exemplo: Eles são altos. Ela é baixa. Ele é magro. 
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- Indicar datas. 

Exemplo: Hoje são 10 de abril. É sexta feira. É a minha data de nascimento. 

 

Pronomes 
Pessoais 

Afirmativa Negativa 

eu sou não sou 

tu és não és 

ele, ela, você é não é 

nós somos não somos 

Leles. elas, vocês são não são 
 

Completa as frases com os pronomes pessoais adequados 

1 -É a Elena. 

2 -Somos portugueses. 

3 -São de Pequim. 

4 -És de Portugal? 

5 -São alemãs? 

6 -Sou o Ahmed. 

7 -São enfermeiros? 

8 -É o Dr. Alves. 

9 - Não sou de Angola. 

10 -São imigrantes. 

 

Completa as frases com os pronomes pessoais adequados. 

1 - A Ana portuguesa. 

2 - Eu solteira. 

3 -0 Singh e o Kaleem de Bombaim. 

4 - Nós não do Japão. 

5 - A Oksana médica. 

6 - Eles alunos do curso de Cidadania, Cultura, Património e Desenvolvimento 

Económico 

7 - Qual a nacionalidade do Ahmed? 

8 -O seu apelido Ali? 

9 - Qual a data de nascimento do Ahmed? 

10 - Hoje terça feira. 

 

Preposição de + contração: Eu sou de Portugal 

A preposição de indica origem de + nome de cidade / país Exemplo: Ele é de Faro. 

Ela é de Espanha. 

Preposição de + artigo definido de + (o, a, os, as) de + o = do de + a = da de + os = 

dos de + as = das 
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Exemplos: 

Eu sou da Alemanha. 

Tu és do Japão. 

Ela é das Bahamas. 

Eles são dos Estados Unidos, 

mas 

Eu sou de Portugal. 

Tu és de Angola. 

Ele é de Moçambique. 

Ela é de Cabo Verde. 

Nós somos de São Tomé e Príncipe. 

Vocês são de Timor-Leste. 

A Zohra é de Marrocos. 

Ela é de Cuba. 

Vocês são de Israel. 

 

 

Preposição de + contração 

Quando falamos da localização geográfica usamos os verbos ser ou ficar. 

A preposição em indica localização 

Preposição em + artigo definido em + (o, a, os, as) em + o = no em + a = na em + os 

= nos em + as = nas 

 

Exemplo: 

Londres é em Inglaterra. 

Lisboa fica em Portugal. 

Ele está no Jardim. 

Eles moram na avenida Almirante Reis. 

Nós moramos no centro de Lisboa. 

 

Pronomes Pessoais Afirmativa Negativa 

eu estou não estou 

tu estás não estás 

ele, ela, você está não está 

nós estamos não estamos 

eles, elas, vocês estão não estão

   

Interrogativos 

 

Quem? Quem é ele? 
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Qual? Qual é a tua profissão? 

Onde? Onde mora a Amina? 

(De) onde? De onde é o Ahmed? 

Como? Como estás? 

Que? Que idade tens? 

Quantos? Quantos anos tem o Ahmed? 

Quantas? Quantas irmãs tem ele? 

Porque? Porque estás em Portugal? 

 >  

Complete com os interrogativos adequados 

 

1 -                     é a tua nacionalidade? 
2-                      idade tem ele? 
3-                      é ela? 
4-             são eles? 
5-De                   é o Senhor? 

3-                      é ela? 
4-             são eles? 

5-De                   é o Senhor? 

6 -              anos tens? 

7-               está desempregado? 

8 -                       assoalhadas tem o seu apartamento? 

9 -                      fica a sua casa? 

10 -              estão os filhos do Ali? 
Possessivo:  Usamos os possessivos com o artigo definido (Ex: A minha pasta.) 

 

Singular Plural Pronomes 

Pessoais O meu livro Os meus livros 
Eu 

A minha amiga As minhas amigas 

O teu livro Os teus livros 
Tu 

A tua caneta As tuas canetas 

O seu 

documento 

Os seus documentos Ele/ ela/ você/ 

a senhora/ o 

senhor   A sua colega As suas colegas 

 

 
Completa as frases com os determinantes possessivos. Siga o exemplo. 

Eu 

A minha família é muito grande. O           pai chama-se António e a mãe 

Manuela. Os irmãos são o José e a Rita. 
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Tu 

A família é muito simpática. O pai e a mãe são de Bombaim? E                os irmãos? 

Os avós moram na cidade? 

Você (o senhor / a senhora) 

A casa fica no centro? O prédio tem garagem? E os vizinhos são portugueses? As 

filhas gostam de Portugal? 

 

- Preposições E Locuções preposicionais de lugar 

Ao lado de A minha casa é ao lado da escola. 

Em frente de O meu trabalho fica em frente do café. 

Atrás de A escola fica atrás do jardim. 

Entre A sala fica entre a cozinha e o quarto. 

 

 

 

Observa a imagem e assinalar Verdadeiro (V) ou Falso (F)? 

O supermercado é ao lado do Café. 

0 Café fica ao lado do cinema. 

0 Banco fica atrás do supermercado. 

0 jardim fica entre os Correios e o Café 

Refeições 
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Horas 

 

 

São duas horas.                   São cinco e dez.                                    É uma hora. 

 

Meios de Transporte 

Autocarro 
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Metro 

Elétrico 

 Táxi 

 Comboio 

 Barco 
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 Avião 

 

Passes e Bilhetes 

 

 

O dia a dia 

Professora: Oleg, gosta de viver em Portugal? Já está a trabalhar? 

Oleg: Gosto muito, mas tenho uma vida difícil. Estou a trabalhar numa fábrica. Sou 

soldador. 

Professora: Então, como é o seu dia a dia? 

Oleg: Levanto-me sempre às cinco da manhã, apanho o comboio e o autocarro. Trabalho 

em Vila Franca de Xira. Professora: Ahhü! Sai muito cedo de casa! Então, não toma o 

pequeno almoço em casa? 

Oleg: Sim, tomo. Como uma sandes e bebo um chá. 

Fatumata: Olá, Bom dia! Que horas são? 

Olena: Olá, estás boa! São sete e um quarto 

As Refeições 
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12:00-14:00 

o almoço 

 

Coloque as palavras na coluna correta. 

cereais açúcar 

chá pão leite 

sandes doce 

manteiga  

arroz 

legumes  

bife  

sopa 

peixe 

torrada  

batatas fritas  

fiambre  
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salada 

vinho 

massa 

fruta  

iogurte  

sumo de laranja  

café  

queijo  

frango 

Ao pequeno-almoço Ao almoço Ao jantar 

 

Leia o texto 

Os portugueses levantam-se normalmente entre as 6:30 e as 7:30. Muitos tomam o 

pequeno-almoço em casa: pão com manteiga e doce ou queijo e café com leite. Outros 

tomam o pequeno-almoço numa pastelaria: um bolo e um café, por exemplo. Começam a 

trabalhar por volta das 9 horas. Ao almoço, as pessoas que não têm tempo de ir a casa 

almoçar comem num restaurante perto do trabalho. 

O jantar é entre as 8 e as 9 horas e normalmente é uma refeição completa. Os portugueses 

não se costumam deitar cedo. 

Verdadeiro ou Falso? 

Todos os portugueses tomam o pequeno-almoço em casa. 

Normalmente os portugueses levantam-se depois das 8 horas. 
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Muitos portugueses não almoçam em casa. 

Ao jantar, os portugueses comem pão com manteiga e bebem café com leite. 

Os portugueses costumam deitar-se às 9:30. 

 

Na paragem do Metro 

Fatumata: Já estou atrasada. Entro às oito horas e ainda tenho de mudar de linha no 

Marquês. Vou apanhar a linha azul e saio na Pontinha. 

Olena: Vais apanhar a camioneta para Belas? 

Fatumata: Vou. Que dia é hoje? Já é fim do mês! Tenho de comprar o passe. A que horas 

chegas a casa? 

Olena: Chego tarde, porque também estou a aprender português. Mas, à noite, janto e leio 

o jornal russo" Slova” e depois vejo um pouco de televisão 
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Leia o texto. 

Almoço entre o meio dia e a uma da tarde. Levo o almoço de casa que a minha 

mulher prepara todos os dias. Aqueço a marmita e como com os meus colegas. Saio 

do trabalho às seis e vou para a aula de língua portuguesa. Frequento três vezes 

por semana o curso de Cidadania, Cultura, Património e Desenvolvimento 

Económico. Este curso é muito importante para ter a renovação de autorização de 

residência permanente. 

Eu quero viver em Portugal e tenho de falar bem português. Depois das aulas, vou 
para casa e jantamos. E é assim a minha vida em Portugal 

Verdadeiro ou falso? 

Almoço depois das 14h. 

Eu preparo o meu almoço. 

Levo o almoço numa marmita 

Ando num curso de Cidadania, Cultura, Património e Desenvolvimento Económico 

Preciso da renovação de autorização de residência permanente. 

Advérbios de frequência 

Com que frequência realiza as atividades do quadro? Assinale com um X no 
quadrado correspondente.  

 

 sempre nunca Às vezes 
Cozinhar    
Lavar a roupa    
Lavar a louça    
Aspirar    
Ir às compras    
Telefonar à família    
Escrever cartas    
Transferir dinheiro    
Ir ao SEF    
Ir ao banco    
Ir ao Espaço Migrações de Santa 
Maria da Feira 
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Comidas e Bebidas 

 

 

 



 

 Este guia foi concebido pelo Município de Santa Maria da Feira 
 

 

 

Comidas e bebidas 
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Diálogo no Café 

A: Bom dia! 

B: Bom dia! 

A: Queria um galão e uma tosta mista. 

B: O galão é escuro ou claro? 

A: Claro e morno, se faz favor. 

B: Só um momento .... Aqui está. 

A: Olhe! Faz favor, era a conta. 

B: São 3 euros e 20. Pode pagar na caixa. Aqui tem o talão. 

A: Pode dar-me uma fatura? Obrigada e bom dia. 
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No Restaurante 

A: Boa noite. Pode trazer a ementa, por favor. 

B: Aqui está! 

A: Qual é o prato do dia? 

B: Hoje temos chocos com tinta, com batatas cozidas e salada mista. E para beber? 

A: Queria uma imperial e o prato do dia. Como entrada quero um queijo fresco com 
azeitonas. 

B: Deseja sobremesa? 

A: Pode ser um leite creme e uma bica. 

Na mercearia 

A: Bom dia. 

B: Bom dia. O que deseja? 

A: Queria 2 Kg de arroz, um saco de feijão e uma garrafa de azeite. 

B: Mais alguma coisa? 

A: Sim, queria duas latas de tomate pelado. 

B:Aqui esta tudo. São 9 euros e 32 cêntimos. 

A: Posso pagar com o multibanco? 

B: Sim, pode. 

A: Queria uma fatura. O meu número de contribuinte é 243 333 218. Obrigada e até 

amanhã. 

B: Até amanhã, D. Ana. 

 


