
 

 

Nível: B1 

Expressões com a palavra “vez” (1) 

Preenche os espaços em branco com as expressões:  

a vez •à vez • de vez 

 

1. O Zé está desempregado. Faz apenas algumas tarefas, aqui e ali, ______ em quando. 

2. Eu e a Filipa montámos uma banca de artesanato na feira, durante o fim de semana. Íamos 

lá ______, para estar sempre alguém. 

3. No tempo da II Guerra Mundial, os bairros periféricos ficavam  sem luz ______ um dia por 

semana. 

4. O Porto estava a ganhar, mas aos 73 minutos foi ______ do Benfica marcar o segundo golo. 

5. Ainda andas a tomar esses comprimidos para as dores? É melhor deixares que te operem, 

mulher! Assim, resolves o problema ______. 

6. A piscina era tão pequena, que nós tínhamos de mergulhar ______. 

7. O ano passado, Lisboa acolheu o espetáculo de aviação acrobática. Este ano é ______ do 

Porto. 

8. O casamento nunca mais acabava, bolas! O fotógrafo quis fotografar todos os convidados 

_______, em vez de formar grupos. 

9. O Zé não gostava do sítio onde trabalhava. Os colegas estavam sempre a mandar-lhe piadas 

por ele não falar bem português. Até que um dia, arrumou ______ com o assunto: despediu-se 

foi trabalhar para uma multinacional onde ganha o dobro. 

10. As testemunhas entraram na sala do julgamento ______, para não haver distúrbios. 

11. Tu já jogaste. Agora é ______ do Paulo. 

12. A nossa banda tem tocado sempre nas festas de verão e Fim de Ano. É bom dar agora 

______ aos mais novos. 

13. Para acabar ______ com esta confusão, acho que o Presidente devia dizer exatamente qual 

é a sua posição. 

14. Os meus avós eram imigrantes na Alemanha, mas agora vieram para Portugal ______. 

15. Agradecemos a interessante comunicação da Dra. Isabel. Tem agora ______ o Dr. 

Xavier, por favor. 

16. O espetáculo reuniu dois grandes nomes da música popular brasileira (MPB), Chico 

Buarque e Caetano Veloso, que cantaram ______ os maiores sucessos das suas 

carreiras. 

17. O meu avô sempre disse que não tinha medo de morrer. E, de facto, quando 

chegou ______ dele, pareceu-me vê-lo sorrir no seu leito de morte. 

Soluções: 1. de vez; 2. à vez; 3. à vez; 4. a vez; 5. de vez; 6. à vez; 7. a vez; 8. à vez; 9. de vez; 10. à vez; 11. a vez; 12. 

a vez; 13. de vez; 14. de vez; 15. a vez; 16. à vez; 17. a vez. 


