
 

 

Nível: A1 

TER DE… 

1. Lê o texto. 

 

Texto em português 

 

Era uma vez uma casa 

 

Os pais da Maria compraram uma casa muito 

grande, com piscina e jardim. Mas a casa é 

velha. Não tem portas nem janelas. 

Não tem tinta nas paredes e não tem 

telhado. 

A mãe da Maria disse então para o pai: 

– Ó homem! Tens de ir comprar as portas e 

janelas para a casa. 

E o pai disse: 

– Sim, eu sei. E também tenho de comprar 

tinta para pintar as paredes. 

– E como fica o telhado? 

 – Tem de vir cá uma empresa de 

construções. Eu não consigo fazer o telhado 

sozinho. Pensas que eu sou o Super-Homem? 

– És o meu Super-Homem, sim! 

Texto em turco 

 

Bir zamanlar bir ev 

 

Maria’nın anne babası havuzlu ve bahçeli çok 

büyük bir ev aldılar. Ama ev eski. Kapıları ve 

pencereleri yok.  

Duvarlarında boya ve çatısı yok. 

Maria’nın annesi babasına: 

- Bey! Ev için kapı ve pencere almaya 

gitmelisin. 

Babası: 

- Evet, biliyorum. Ve duvarları boyamak için 

boya da almalıyım. 

- Peki çatı nasıl olacak? 

- Bir inşaat firmasının buraya gelmesi 

gerek/gelmeli. Ben çatıyı tek başıma yapmayı 

beceremem. Benim Süpermen olduğumu mu 

sanıyorsun? 

- Benim Süpermen’imsin, evet! 

 

2. Lê as informações abaixo. 

 

Verbo TER no presente: 

Eu tenho 

Tu tens 

Ele/ela/você tem 

Nós temos 

Eles/elas/vocês têm 

TER DE estudar; TER DE cozinhar…; TER DE limpar…: TER DE 

indica uma coisa que é necessário fazer. 

 

 



 

 

3. Preenche os espaços em branco com a forma correta do verbo TER (de). 

 

 

― Estou cheia de coisas para fazer esta semana: 

_________ (1) preparar a festa de anos da 

minha filha; ________(2) ir ao médico; 

__________(3) marcar uma reunião de 

trabalho… Estou a dar em doida!  

E tu?! Estás aí sentada, a rir… Tu não _________(4) fazer nada? 

―Sim, sim. Eu e o meu marido __________(5) ir a uma agência de viagens marcar 

férias. 

―Ai que inveja! 

― Pois é. Sabes, amiga, as pessoas que _________(6) resolver muitos problemas ao 

mesmo tempo sofrem de stress. E o stress é a doença dos tempos modernos…. Por 

isso, faz como eu. Sorri e tira férias! 

Glossário: 

Agência de viagens: loja onde se vendem bilhetes de avião e programas de férias. 

 

Rir:  
 

 

 

 

Sorrir:  

Inveja: sentimos inveja quando queremos muito uma coisa que os outros têm e nós 

não temos. 

 



 

 

Soluções: 1) tenho de; 2) tenho de; 3) tenho de; 4) tens de; 5) temos de; 6) têm de. 


