
 

 

Nível: A1 

Concordâncias e preposições 

1. Lê as informações abaixo. 

1. Se queres saber o número de pessoas, de países, de galinhas, etc. - perguntas 
«Quantaspessoas/quantos países/quantas galinhas? 

2. Se marcaste um encontro com o Zé e ele não apareceu nem te disse nada, tu 
perguntas: «Porqueé que não apareceste? 

3. Se queres saber o sítio onde deixaste alguma coisa, perguntas: «Onde deixei o meu 
relógio?» ou « Em que sala de aula ficou o meu livro?» 

4. Queres saber o preço de alguma coisa, perguntas: «Quanto custa o bilhete de 
cinema?» 

5. Compraste um telemóvel e não sabes trabalhar com ele, perguntas: 
« Como funciona este telemóvel?»; ou tens um tio que comprou um carro novo mas tu 
ainda não viste o carro e perguntas: «Como é o teu carro novo?» 

6. Queres saber o que é alguma coisa, perguntas: «Que é isto?»; ou as horas ou os 
dias:«Que dia é hoje?». 

7. Se queres saber qual é o destino do avião que partiu do aeroporto, perguntas: 
«Para onde vai o avião?». 

2. Preenche as frases com as preposições corretas: para ou por. 
 

 

1. O autocarro que a Joana apanhou vai _____ o Porto. 

2. O Hans está a aprender Português ______ viver em Portugal. 

3. A Susan está em Lisboa ____ duas semanas. 

4. Vendo-te o meu carro ______ 600 euros. 

5. ______ a Luísa o carro é muito caro. 

6. O comboio Porto-Lisboa passa _____ Coimbra. 

7. O trabalho final do curso de Economia é _____ 30 de Abril. 

 

 

 



 

 

3. Escolhe a palavra certa para cada espaço. 

• Quantos (?) • Porque (?) • Para (?) • Que (?) • Quanto (?) • Onde (?) • 
Como (?) • Em que (?) 

1. A Joana quer saber as horas e pergunta a um colega.  

 _______ horas são? 

2. Ele está numa loja de desporto e quer saber o preço das sapatilhas.  

 _______ é que custam estas sapatilhas? 

3. O João quer saber a data do teste de Matemática e pergunta a um colega.  

 _______ dia é o teste? 

4. A Paula e a Ana querem saber a razão do atraso do Pedro.  

 _______ é que só chegaste agora? 

5. O Filipe está em casa com o pai e vê a mãe sair.  

 _______ onde é que a mãe vai? 

6. A Matilde não sabe da mochila e pergunta à irmã.  

_______ está a minha mochila? 

7. O Vasco comprou uma máquina fotográfica e lê as instruções. O pai pergunta-lhe:  

 _______ funciona a máquina? 

8. Os professores da turma da Catarina organizam uma visita de estudo. Os 
professores perguntam-lhe:  

 _______ alunos se inscreveram na visita? 

 
 

 

Soluções: 2. 1. para; 2. para; 3. por; 4. por; 5. Para; 6. por; 7. para. 3. 1. Que, 2. Quanto; 3. Em que; 4. Porque; 5. 
Para; 6. Onde; 7. Como; 8. Quantos. 


