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Nro. de Control : ……….... 

 

NIVEL 2 

 

 

Tempo estimativo: 30 minutos. 
 

 
Exercício 1: 

Leia as frases e assinale a palavra que completa as lacunas adequadamente: 
 
1)- Sílvia e Roberto ………………….. ir acampar nas férias de verão. 
     a) decidiram  b) opinaram  c) decidiu 

2)- Eles queriam …………………………. em um lugar perto do mar.            
     a) ficaram   b) ficar   c) ficarão 
 
3)- A viagem ……………………………..  três horas para chegar no camping. 
      a) tinha levado  b) levou  c) levara 
 
4)- Eles puseram a barraca em um …………………………… do campo. 
      a) centro   b) canto  c) atrás 
 
5)- Eles enviaram ……………………..  cartões postais para os amigos. 
      a) algumas  b) algum  c) alguns 
 
 
Exercício 2:     

Escolha a resposta correta. Circule A, B ou C. 
 
6)- Alguém mais veio com você?                                         A- Vieram o João e a Sílvia. 
                                                                                             B- Viram o João e a Sílvia. 
                                                                                             C- Vêem o João e a Sílvia. 
 
7)- Você deu esmola aos meninos de rua?                         A- Dei, sim. 
                                                                                             B- Deu, sim.  
                                                                                             C- Demos, sim. 
 
8)- Alunos, todos trouxeram as cadernetas?                       A- Trouxe. 
                                                                                             B- Trouxemos. 
                                                                                             C- Trouxeram. 
 
9)- Há quantos meses ela está trabalhando no banco?      A- Nenhum. 
                                                                                             B- Várias. 
                                                                                             C- Poucos. 
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10)- Sérgio prefere tênis. E você, o que você prefere?       A- Eu prefiro vôlei. 
                                                                                             B- Eu prefiro basquete . 
                                                                                             C- Eu preferi futebol. 
 
 
Exercício 3: 

Complete o diálogo entre dois amigos: 
 
José: Esse pulôver  é super bonito. Quando você o comprou? 

Maria: (11)……………………………………………………………………. 

José: Parece muito caro! 

Maria: (12)……………………………………………………………………. 

José: Não acredito, é um barato! Onde o comprou? 

Maria: (13)……………………………………………………………………. 

José: É a loja que está no segundo andar do Rio Shopping? 

Maria: (14)……………………………………………………………………. 

José: Eles vendem roupa para homens? 

Maria: (15)……………………………………………………………………. 

José: Ótimo! Eu vou logo para o Shopping dar uma olhadinha. 

 
 
 
Exercício 4: 

Leia o artigo sobre uma mulher chamada Jahan Begum. Escolha a palavra que completa 
corretamente as lacunas (A, B ou C): 
 

 

 

Jahan Begum nasceu em uma granja (16) …........................….  montanhas. Ela morou aí com sua 

família durante treze anos. A família semeava seus próprios vegetais e legumes e criava alguns 

animais.  (17) ……….…………. um ano não choveu e eles decidiram se mudar para outro país. 

O caminho através das montanhas foi (18) …………………… e dificultoso. Seu primeiro lar no 

novo país foi uma tenda. Tempo depois, o irmão de Jahan construiu uma casa com madeiras e 

pedras, (19) ………………….… maneira, a família teve um lugar melhor (20) …………….……….  

morar. 

 

16)-        A- nas   B- pelas   C- em 
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17)-        A- mais   B- más    C- mas 
18)-        A- largo   B- longo   C- curto 
19)-        A- desse   B- destas   C- dessa 
20)-        A- donde   B- onde   C- aonde 
 
 
 


