
 

Nível: B1 

O plural e o futuro próximo

1. Descobre o plural das frases 1 a 6. Faz um círculo à volta da resposta correta.

 

1. O automóvel anda depressa.

a) Os automóveles andam depressa. 

b) Os automóveis andam depressa.

 

2. O avião voa muito alto. 

a) Os aviões voam muito alto.

b) Os aviãos voam muito alto.

 

3. O irmão da Ana é muito bonito.

a) Os irmãos da Ana são muito bonitos.

b) Os irmões da Ana são muito bonitos.

 

4.A Rita come sempre um pão 

a) A Rita come sempre dois 

b) A Rita como sempre dois 

 

5. O jornal da cidade sai às sextas

a) Os jornales da cidade saem às sextas

b) Os jornais da cidade saem às sextas

 

6. O português é uma pessoa muito simpática.

a) Os português são pessoas muito simpáticas.

b) Os portugueses são pessoas muito simpáticas.

 

 

 

 

 

róximo 

Descobre o plural das frases 1 a 6. Faz um círculo à volta da resposta correta.

anda depressa. 

andam depressa.  

andam depressa. 

 

voam muito alto. 

voam muito alto. 

da Ana é muito bonito. 

da Ana são muito bonitos. 

da Ana são muito bonitos. 

pão de manhã. 

a) A Rita come sempre dois pãos de manhã. 

b) A Rita como sempre dois pães de manhã. 

da cidade sai às sextas-feiras. 

da cidade saem às sextas-feiras. 

da cidade saem às sextas-feiras. 

é uma pessoa muito simpática. 

são pessoas muito simpáticas. 

são pessoas muito simpáticas. 

Descobre o plural das frases 1 a 6. Faz um círculo à volta da resposta correta. 



 

 

2. Já tens planos para o próximo fim de semana? Diz-nos o que é que vais 

fazer no próximo fim de semana. Usa a construção IR + Verbo no Infinitivo 

que vimos na última aula. Escreve entre 50 palavras, aproximadamente. 
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Soluções: 1. b; 2. a;  3. a;  4. b;  5. b;  6 .b  


