
 

 

Nível: A1 

Dever e poder 

1. Lê o texto. 

 

Texto em português 

 

Uma grande dor de dentes 

 

Professora:  –  O que tens, Valéria? 

Valéria: – Dói-me muito os dentes. Tenho 

muita dor de dentes. 

Professora: – Queres um comprimido para as 

dores? 

Valéria: – Obrigada, já tomei. 

Professora: –Então deves ir ao médico. Não 

podes estar assim com tantas dores. E tens 

febre? 

Valéria: – Não, não tenho febre. 

Professora: – Deves telefonar ao teu pai ou à 

tua mãe. Eu também posso ir contigo. 

Queres? 

Valéria: – Não, obrigada. Eu posso telefonar-

lhe. Tenho aqui o telemóvel. 

Professora: – Amanhã podes faltar ao teste. 

Eu depois dou-te outro teste só para ti. 

Valéria: – Obrigada, professora. 

Professora: – De nada. As melhoras. 

Texto em turco 

 

Ağır bir diş ağrısı 

 

Öğretmen: - Neyin var, Valéria? 

Valéria: - Dişlerim çok ağrıyor. Çok diş ağrım 

var. 

Öğretmen: - Ağrı için bir ilaç ister misin? 

Valéria: - Teşekkür ederim, içtim. 

Öğretmen: - O zaman doktora gitmelisin. 

Böyle bu kadar ağrıyla duramazsın. Peki 

ateşin var mı? 

Valéria: Hayır, ateşim yok. 

Öğretmen: Babana ya da annene telefon 

etmelisin. Ben de seninle gidebilirim. İster 

misin? 

Valéria: - Hayır, teşekkür ederim. Ben onlara 

telefon edebilirim. Cep telefonum burada 

benimle. 

Öğretmen: - Yarın sınava gelmeyebilirsin. Ben 

sonra sadece senin için başka bir sınav 

yaparım. 

Valéria: Teşekkür ederim, öğretmenim. 

Öğretmen: - Bir şey değil. Geçmiş olsun. 

 

 

 

 



 

 

2. Lê as informações abaixo. 

 

 

Verbo DEVER 

 

Eu devo 

Tu deves 

Ele/ela/você deve 

Nós devemos 

Eles/elas/vocês devem 

Verbo PODER 

 

Eu posso 

Tu podes 

Ele/ela/você pode 

Nós podemos 

Eles/elas/vocês podem 

 

 

3. Preenche os espaços abaixo com as formas corretas dos verbos PODER. 

 

 

―Professora, ________(1) ir lá fora? 

―Não, não _________(2), porque agora vou 

dizer o que vocês ________(3) e não podem 

fazer no exame de matemática: não _______(4) 

chegar tarde; não _________(5) escrever a lápis; 

não _________(6) estar sempre a fazer 

perguntas ao professor vigilante. 

Lembrem-se: o professor vigilante NÃO é professor de matemática, é outro professor 

de outra disciplina qualquer. Perguntas. 

― __________(7) levar calculadora? 

―Não, não podem. 

―Podemos levar telemóvel? 

―É óbvio que não _________(8)! 

―Então não _________(9) levar nada? 

― Podem levar uma caneta e a vossa cabeça, para pensar. 

 

Glossário: 

Professor vigilante: professor que está na sala durante um exame. 

Cabeça: Este desenho é o desenho da cabeça de um menino. 



 

 

 

4. Preenche os espaços em branco com as formas do verbo DEVER. 

 

 

― Professora! Faltei ao exame de matemática 

porque estive doente. E Agora? O que _______(1) 

fazer? 

― _________(2) pedir ao teu médico um atestado. 

Depois, _________(3) ir à secretaria entregar esse 

atestado. Faz isso urgentemente. Só tens cinco dias. 

Em princípio, vais poder fazer outro exame, mais 

tarde. 

―________(4) avisar o professor de matemática? 

―Sim, ________(5), claro. 

―Obrigado, professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 3.1) posso; 2) podes; 3) podem; 4) podem; 5) podem; 6) podem; 7) Podemos; 8) podem; 9) podemos. 

4. 1) devo; 2) Deves; 3) deves; 4) Devo; 5) deves. 


