
 

 

Nível: A1 

Fazer perguntas (pronomes interrogativos) 

1. Lê o texto. 
 
1. Lê o diálogo. 
 
Giovanna: - Olá, bom dia. Eu sou a Nina. Sou italiana. 

Agné: - De onde és? És de Roma? 

Giovanna: - Não. Sou de Veneza. E tu, como te chamas? 

Agné: - Eu chamo-me Agné. Sou de Vilnius, na Lituânia. 

Giovanna: - Muito prazer, Agné. 

Agné: - Igualmente. Qual é a tua profissão, Giovanna? 

Giovanna: - Eu sou engenheira e trabalho no centro do Porto. E tu? 

Agné: - Sou advogada, mas não trabalho em Portugal. 

 
2.Depois de leres o texto, diz se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
a) A Giovanna é italiana e a Agné é lituana. ______ 

b) A Giovana é de Roma. ______ 

c) Elas trabalham no centro do Porto. ______ 

 d) Elas não são portuguesas. ______ 

e) A Giovanna é engenheira e trabalha em Portugal. ______ 

f) A Agné é advogada no Porto. ______ 

 

3. Escolhe a opção correta para cada pergunta. 

a) Onde/O que/De onde/Como/Qual te chamas? 

Eu chamo-me Núria. 

b) Onde/O que/De onde/Como/Qual és? 

Eu sou de Espanha. 

c) Onde/O que/De onde/Como/Qual estudas? 

Eu estudo na Universidade. 

d) Onde/O que/De onde/Como/Qual estudas? 

Estudo Português. 



 

 

 
 
4. Reescreve a pergunta com a opção correta. 
 

 

a)  

Como/De que/Quanto/Qual custam as calças? As calças custam 20 
euros. 

b)  

Como/De que/Quanto/Qual cor é a camisa? A camisa é azul. 

c)  

Como/De que/Quanto/Qual é a saia? A saia é comprida e cor de 
rosa. 

d)  

Como/De que/Quanto/Qual chapéu gostas? Gosto do chapéu 
verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Observa a imagem. 



 

 

 

 
 

6. Depois de veres a imagem, completa com os pronomes corretos. 
a) ___________ é a rapariga loira? 
É uma atriz e modelo. 
b) ___________ é que está a fazer? 
Está a correr. 
c) ___________ é que ela é? 
É dos Estados Unidos da América. 
d) ___________ anos tem? 
Ela tem quarenta e seis anos. 
e) ___________ é que ela é? 
Ela é alta, loira e magra. 
f) ___________ está? 
Ela está na praia. 
g) ___________ é a cor dos olhos dela? 
Os olhos dela são verdes. 
h) ___________ é que ela se chama? 
Ela chama-se Pamela Anderson. 
 
 

Soluções: 2. a) V; b) F; c) F; d) V; e) V; f) F. 3. a) como; b) De onde; c) Onde; d) O que. 4. a) Quanto; b) De que; c) 
Como; d) De que. 6. a) Quem; b) O que; c) De onde; d) Quantos; e) Como; f) Onde; g) Qual; h) Como. 


