
 

Nível: A2 

Conselhos para poupar água 

1. Lê a informação. 

 

Usamos as formas do Imperativo para:  

Dar ordens ―  exemplo: Feche a porta, por favor.  

Dar conselhos ―  exemplo: Não comas tanto. 

Dar sugestões ―  exemplo: Vão de táxi. É mais rápido.  

 

Modo Imperativo/forma afirmativa 

-ar  

falar 

-er  

comer 

-ir  

abrir 

(tu) Fala baixo! Come a sopa!  Abre a janela! 

(Você) Fale baixo! Coma sopa! Abra a janela! 

(Vocês) Falem baixo!  Comam a sopa! Abram a janela! 

 

Modo Imperativo/forma negativa 

-ar  

falar 

-er  

comer 

-ir  

abrir 

(tu) Não fales alto! Não comas doces! Não abras a janela! 

(você) Não fale alto! Não coma doces! Não abra a janela! 

(vocês) Não falem alto! Não comam doces! Não abram a janela! 

 

 

 

 



 

 

2. Preenche os espaços em branco com os verbos no Imperativo. Utiliza o 
tratamento formal (você).  

Conselhos para poupar água 

Não (1) _______ (lavar) a loiça peça a peça. (2) ______-

a (juntar) e (3) _______-a (lavar) uma ou duas vezes por dia. 

Antes de lavar os pratos, tachos, panelas e frigideiras, (4) 

________-os (limpar). Se necessário, (5) __________ (deixar) de 

molho os tachos e panelas. (6) ______ (usar) a mínima 

quantidade de detergente necessário para uma lavagem eficaz.  

(7) ________ (tomar) duche em vez de banho de imersão e enquanto se 

ensaboa não (8) _______ (deixar) correr a água do chuveiro. (Escovar) (9) _________ 

os dentes com a torneira fechada.  
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GLOSSÁRIO: 

Peça a peça: cada uma individualmente. 

Deixar de molho: deixar com água de um dia para o outro. 

Lavagem eficaz: boa lavagem. 

Banho de imersão: 

 

 

Ensaboar: 

 

Deixar correr a água: deixar a torneira aberta. 

 



 

 

3. O Nuno tem 6 anos e faz muitos disparates. A mãe dá-lhe algumas 
ordens. 

 

1. Nuno, não_________ (tirar) a camisola. Está muito frio! 

2. Não _________ (falar) alto. Os teus irmãos estão a estudar. 

3. Não _________ (comer) tantos chocolates. 

4. _________ (limpar) o teu quarto esta tarde.  

5. __________ (fazer) os teus trabalhos de casa.  

6. Não ___________ (escrever) na parede.  

7. Não ___________ (partir) o copo. 

8. Não ___________ (entornar) o leite. 

9. _________ (ir) para o quarto brincar. 

10. Não _________ (fazer) barulho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) lave; 2) Junte; 3) lave; 4) limpe; 5) deixe; 6) Use; 7) Tome; 8) deixe; 9) Escove.  

3. 1) tires; 2) fales; 3) comas; 4) Limpa; 5) Faz; 6) escrevas; 7) partas; 8) entornes; 9) Vai; 10) faças. 


