
 

 

Nível: B1 

Pretérito perfeito vs. pretérito imperfeito (2) 

Preenche os espaços em branco com as formas corretas de pretérito perfeito ou de 

pretérito imperfeito do indicativo. 
 

A. Eu, graças a Deus, _____ [1.ter] uma infância muito feliz: brincava todo o dia na rua, com 

os meus vizinhos, ________[2. tomar] banho no rio, ______ [3.subir] às árvores para ver os 

ninhos, _______ [4.roubar] fruta dos quintais dos vizinhos… Ah, belos tempos! Mas pronto, 

cresci e tudo ______ [5. mudar]. 
 

B. O homem _____ [1. entrar] no café e sentou-se ao balcão. ____ [2. pedir] uma cerveja e 

_____-a [3. beber] só de uma vez. Em volta, todos _____ [4. olhar] para aquele homem, 

espantados. ____ [5. ser] a primeira vez que ____ [6. ver] um homem assim tão imponente. 

______ [7. parecer] tirado de um filme de cowboys. Depois, com um sorriso de superioridade 

disse: 

–  Ponha na conta. 

E ____ [8. sair] sem pagar. 
 

C. Depois de horas de escalada, _____ [1. chegar] ao cume do monte. No topo, a paisagem 

____ [2. ser] magnífica: os campos verdes _____ [3. parecer] uma manta ondulada e o rio 

_____  [4. brilhar]lá ao fundo, intensamente. ___ [5. ser] um fim de tarde. Tínhamos de 

descer. E assim _____ [6. fazer]. 
 

D. Eu _____[1. estar] em Paris quando a minha mãe _____ [2.morrer]. Assim que _____ [3. 

saber] da notícia, vim logo para Portugal. Depois do funeral, ainda ____ [4.ficar] dois meses 

no país. Aproveitei e viajei um pouco pelo norte. Na verdade, apesar de ter nascido e crescido 

em Portugal, não _______ [5. conhecer] as terras minhotas. Fui a Viana do Castelo, a Moledo 

e à Peneda-Gerês. Que paisagens! Mas, depois, _____[6. ter] saudades da minha namorada 

de Paris e _____ [7. decidir] voltar para lá. Quando disse ao meu pai que ____ [8. ir] regressar 

a Paris porque ____ [9. ter] saudades da Anne-Marie, ele fez um sorriso triste, mas 

_________[10. compreender]. 
 

E. Uma vez, eu e os meus pais ______ [1. ir] de férias e _______ [2. visitar] quatro capitais: 

Madrid, Paris, Berlim e Roma. Em Roma, _______ [3. acontecer] uma coisa extraordinária: 

Depois de vaguear um pouco pela cidade, entrámos num café com algum requinte. Não longe 

da nossa mesa, ______ [4. estar] sentado um homem bastante gordo que não _______ [5. 

parar] de se mexer na cadeira. Tinha uma expressão aflita: _____ [6. abrir] e _______[7. 

fechar] os braços muitas vezes e ______ [8. coçar] a cabeça repetidamente. Enfim, era, só por 

si, uma figura invulgar. 

De repente, ____ [9. pôr] a mão no bolso para tirar qualquer coisa e _____[10. deixar] cair um 

pequeno saco que imediatamente se _____ [11. abrir] , espalhando dezenas de pérolas pelo 

chão, em todas as direções!  Perante isto, os clientes do café, em vez de as apanharem, _____ 

[12. fugir], como que assustados com aquilo. 
 

Soluções: A. 1.tive; 2.tomava; 3. subia; 4. roubava; 5. mudou.  

B. 1.entrou; 2.pediu; 3. bebeu; 4.olhavam; 5. era; 6.viam; 7. parecia; 8. saiu. 

C. 1.chegámos; 2. era; 3. pareciam; 4. brilhava; 5. era; 6. fizemos. 

D. 1. estava; 2. morreu; 3. soube; 4. fiquei; 5. conhecia; 6. tive; 7. decidi; 8. ia; 9. tinha; 10. compreendeu. 

E. 1. fomos; 2. visitámos; 3. aconteceu; 4. estava; 5. parava; 6. abria; 7. fechava; 8. coçava; 9. pôs; 10. deixou; 11. 

abriu; 12. fugiram. 

 


