
 

 

Nível: A1 

Cinema 

1. Lê o diálogo abaixo.  
 

Joana: — Olá Pedro, está tudo bem? 

Pedro: — Está tudo bem, Joana. E contigo? 

Joana: — Também está tudo bem. Estou a 

pensar ir hoje ao cinema ou ao teatro. 

Queres vir comigo? 

Pedro: — Hum… Boa ideia. Prefiro ir ao cinema, pode ser? 

Joana: — Por mim, sim, pode ser. E gostas de filmes de ação? Podemos ir ver o Hobbit. 

Pedro: — Boa. Gosto muito. 

Joana — Então vamos à sessão das 18h. Eu compro os bilhetes na internet, ok? 

Pedro: — Ok. E quanto custam os bilhetes? 

Joana: — Cada bilhete custa 4,50€. 

Pedro: — Dou-te o dinheiro do meu bilhete no cinema. 

Joana: — Combinado. Então encontramo-nos no cinema às 17h30. 

Pedro — Até já, então. 

Joana: — Até já. 

 

GLOSSÁRIO (em inglês): 

Bilhetes: Tickets.  

Convidar: invite.  

 

 

 



 

 

2. Responde às perguntas abaixo.  
 

1) A Joana convida o Pedro para ir onde? 

_______________________________________________________________________ 

2) Onde vão o Pedro e a Joana? 

______________________________________________________________________ 

3) Que filme vão ver os amigos? 

______________________________________________________________________ 

4) A que horas começa o filme? 

_______________________________________________________________________ 

5) Quanto custa um bilhete de cinema? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3. Completa as frases abaixo com o verbo adequado. Tens de conjugar o verbo.  
 

gostar • ir • querer • comprar • encontrar 

 

1) O Pedro __________________ de filmes de ação. 

2) Os amigos __________________ ao cinema. 

3) A Joana __________________ os bilhetes do cinema. 

4) A Joana e o Pedro __________________-se à porta do cinema. 

5) – Joana, __________________ que compre pipocas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) A Joana convida o Pedro para ir ao cinema ou ao teatro.; 2) a Joana e o Pedro vão ao cinema.; 3) os 

amigos vão ver o Hobbit.; 4) o filme começa às 18h.; 5) um bilhete de cinema custa 4,50€. 

3. 1) gosta; 4) vão; 3) compra; 4) encontram-se; 5) queres. 


