
 

 

Nível: A2 

Usar advérbios 

1. Lê o questionário e preenche os espaços em branco com a palavra correta. 

NOTA: Só podes usar uma palavra. Segue o exemplo.  

 

Inquérito sobre consumo de água 

João: ― Bom dia, minha senhora. 

Andamos a fazer um inquérito sobre o 

consumo de água. Importa-se e responder a 

algumas perguntas? 

Sra. Maria: ― Não, não me importo. 

João: ― A senhora fecha a torneira enquanto lava os dentes? 

Sra. Maria: ― Sim, (1) normalmente (por norma) fecho. 

João: ― Toma (2) _________________ (todos os dias) um banho demorado ou um 

duche rápido? 

Sra. Maria: ― (3) _________________ (com frequência) tomo um duche rápido até 

porque de manhã ando sempre a correr.  

João: ― Aproveita a água com que lava os legumes para regar as plantas? 

Sra. Maria ― Sim. A água com que lavo os legumes da sopa que como (4) 

_________________ (todos os dias) serve para regar as plantas que tenho na varanda.  

João: ― Tem carro? 

Sra. Maria: ― Sim, tenho. 

João: ― Costuma lavar o carro (5) _________________ (com muita frequência)? 

Sra. Maria: ― Não. O meu carro está na garagem e (6) _________________ (de uma 

maneira difícil) se suja.  

João: ― O que pensa da poupança da água? 

Sra. Maria: ― Penso que o problema da escassez de água é um problema (7) 

_________________ (em todo o mundo) conhecido e, por isso, todas as pessoas devem 

poupar a água ao máximo. 



 

 

João: ― Muito obrigado pelo seu tempo e um bom dia para a senhora. 

Sra. Maria: ― Bom dia! 

 

2. Reescreve as frases abaixo substituindo as palavras sublinhadas por uma 

única palavra. O sentido da frase não se deve alterar.  

 

1) O meu cão gosta muito de brincar com meu gato e nunca reage de forma violenta. 

_______________________________________________________________________ 

2) O meu pai guia o carro de forma muito lenta. 

_______________________________________________________________________ 

3) Nós habituámo-nos com muita facilidade a viver num novo país. 

_______________________________________________________________________ 

4) O teu gato olha para as pessoas de forma muito intensa. 

_______________________________________________________________________ 

5) Eu e a minha amiga fazemos voluntariado todos os dias. 

_______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 2) diariamente; 3) frequentemente; 4) diariamente; 5) frequentemente; 6) dificilmente; 7) 

mundialmente.  

2. 1) o meu cão gosta muito de brincar com o meu gato e nunca reage violentamente.; 2) O meu pai guia o carro 

lentamente.; 3) Nós habituámo-nos facilmente a viver num novo país.; 4) O teu gato olha para as pessoas 

intensamente.; 5) Eu e a minha amiga fazemos voluntariado diariamente.  


