
 

Nível: A2 

Dia a dia 

1. Completa o texto com os verbos no pretérito perfeito. 

 

Ontem a Joana e o Pedro (1) 

_____________ (acordar) às 8h00. (2) 

______________ (levantar-se), (3) 

____________ (tomar) um duche e depois 

foram até à cozinha e (4) _____________ 

(preparar) um ótimo pequeno-almoço. (5) 

____________ (fazer) um sumo de laranja, uma 

salada de frutas e (6) ____________ (beber) um 

café. Eles (7) ____________ (levar) os filhos à escola e (8) ___________ (ir) trabalhar.  

À tarde, (9) ______________ (almoçar) num restaurante de comida típica portuguesa: 

(10) _____________ (comer) um cozido à portuguesa e (11) ____________ (beber) um vinho 

tinto da região do Douro. Quando (12) _____________ (chegar) a casa, (13) ____________ 

(ouvir) um pouco de música e (14) _____________ (descansar) um pouco.  

 

2. Completa o diálogo com os verbos no pretérito perfeito. 

Ontem a Joana foi ao café. Quando saiu, encontrou uma amiga, a Isabel.  

Joana: – Olá, Isabel. Estás boa? Não nos 

encontramos há muito tempo! 

Isabel: – Olá! Tudo bem? E lá em casa? 

Joana: – Sim, estão todos bem. 

Isabel: – Sabes… ontem (1) _____________ 

(encontrar) o teu irmão Paulo e (2) 

____________ (ir) tomar um café com ele. Foi 

engraçado. Ele ia para pagar e não tinha a 

carteira! Eu (3) ____________ (pagar)-lhe o café, claro.  



 

Joana: – Sim, eu sei. Ele (4) ____________-me (contar), porque ontem nós (5) _____________ 

(ir) às aulas de salsa.  

Isabel: – Salsa?! Tu danças? 

Joana: – Só (6) ____________ (começar) ontem e (7) ___________ (ficar) muito contente com 
a aula, mas o Paulo já (8) _____________ (começar) há mais tempo. 

Isabel: – Eu também preciso de fazer uma atividade qualquer depois do trabalho. Estou a ficar 
muito gorda. Sinto-me mal… 

Joana: – Podes vir comigo e com o Paulo. Queres? 

Isabel: – Excelente ideia! Vou também às aulas de dança com vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1) acordaram; 2) levantaram-se; 3) tomaram; 4) prepararam; 5) fizeram; 6) beberam; 7) levaram; 8) 

foram; 9) almoçaram; 10) comeram; 11) beberam; 12) chegaram; 13) ouviram; 14) descansaram.  

2. 1) encontrei; 2) fui; 3) paguei; 4) contou-me; 5) fomos; 6) Comecei; 7) fiquei; 8) começou. 

 


