
 

 

Nível: B2 

Tivesses estudado/ trabalhado/fugido… 

Preenche as frases, utilizando o pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo (e o condicional, 

nalguns casos). 

 

 

 

1. Ainda bem que li a bibliografia que o professor mandou, se não, não ia perceber nada do 

que ele disse na aula. 

Se _________________________________, não ________________________________. 

 

2. Não puseram o chocolate no frigorífico, agora, claro, derreteu. 

Se _________________________________, ele não ______________. 

 

3. Vocês não assistiram ao concerto, pois não? Tenho pena, porque a Carla tocou divinamente. 

Tenho pena que   ____________________________, porque a Carla tocou divinamente. 

 

4. Susana: «Não acredito que o Artur tenha assinado aquele contrato. Ele vai-se arrepender.» 

A Susana disse que não acreditava __________________________________, pois achava que 

__________________. 

 

5. O Governo não tomou as medidas necessárias a tempo e horas e agora estamos nesta 

situação calamitosa. 

Se _________________________________________, não _____________________________. 

 

6. Disseram que o ataque bombista não tinha feito vítimas. 

Não consta que  ________________________________________. 

 

7. Era preferível terem dito logo a verdade. 

Era preferível que _________________________________. 

 

8. O rapaz olhou para mim surpreendido. Parecia que já me tinha visto antes. 

O rapaz olhou para mim surpreendido, como se ________________________. 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. Se não tivesse lido a bibliografia que o professor mandou, não perceberia nada do que ele disse na 

aula. 2. Se tivessem posto o chocolate no frigorífico, ele não derreteria.3. Tenho pena que vocês não tivessem 

assistido ao concerto, porque a Carla tocou divinamente. 4. A Susana disse que não acreditava que o Artur tivesse 

assinado aquele contrato, pois achava que ele se iria arrepender. 5. Se o Governo tivesse tomado as medidas 

necessárias a tempo e horas, não estaríamos agora nesta situação calamitosa. 6. Não consta que o ataque bombista 

tivesse feito vítimas. 7. Era preferível que tivessem dito logo a verdade. 8. O rapaz olhou para mim surpreendido, 

como se já me tivesse visto antes. 


