
 

 

Nível: B2 

Falar (informalmente) sobre dinheiro 

1. Preenche os espaços em branco com as expressões abaixo. Tens de flexionar algumas 

palavras. (Nota: há três expressões que estão a mais). 

«Estar teso» 

«Bagatela» 

«Puxar os cordões à bolsa» 

«Cheio da nota» 

«Pipa de massa» 

«Caloteiro» 

«Ao preço da chuva» 

«Levar fiado» 

«Ficar liso» 

«Custar os olhos da cara» 

«Massa» 

 

— Ando com vontade de comprar um Tablet. Tu já tens um? 

— Não, e não é tão cedo que vou ter. __________ (1). Este mês tive de pagar o conserto do 

carro. 

— É… quando chegamos ao fim do mês, com todas as despesas, alimentação, propinas, renda 

da casa, __________ (2), não é? A mim, também me acontece, por causa do empréstimo da 

casa. 

— Além disso, estou à espera que baixem os preços dessas coisas. 

— Hum… não sei se vão baixar muito. Não esperes que fiquem __________ (3). Eles estão 

sempre a inventar novas funções nesses aparelhos para manterem os preços altos. 

— Mas porque não? Os telemóveis normais no princípio __________ (4) e agora, olha, 

comprei um à minha filha por 20 euros, acreditas? 

— Sim, é uma __________  (5). Mas também depende da capacidade da máquina. Por 

exemplo, o iPad pode ir de 2oo e tal euros até 700 e muitos. O meu irmão, que é um tipo 

__________ (6), comprou um por quase 800 euros. 

— Eu não sei se dava tanta __________  (7) por um iPad, digo-te. Por exemplo, como é que é a 

bateria disso? É que a bateria do meu portátil, passado um ano, já não carregava. Tive de 

comprar outra que custou uma __________  (8). 

— Foi assim tão cara? Hoje podes comprar uma bateria por mais ou menos 80 euros. 

— Ah, mas a minha foi bastante mais cara. Mas espero que dure mais de um ano, ao menos. 

 

2. Preenche os espaços com algumas palavras do exercício anterior. 

 

1. Duas palavras para designar “dinheiro” : _________ ;  _________ 

2. Duas palavras que significam “aquele que não tem dinheiro: ________ ; ________ 

3. Uma palavra que significa “preço muito baixo”: ________ 

 

Soluções: 1.1.estou teso/liso; 2. ficamos lisos/tesos;3. ao preço da chuva; 4. custavam os olhos da cara; 5. bagatela; 

6. cheio da nota; 7. massa; 8. pipa de massa. 2.1. nota; massa; 2. teso; liso; 3. bagatela 


