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1: Multiple choice Questions  
 
1 Eu e as minhas amigas ________________ ir às compras. 
 (A) nos adora (B) adorarnos (C) adoramos (D) adoram (E) adorarmos 
      
2 - Já alguma vez _______ de barco?        - Sim já, __________________ um 
 cruzeiro o verão passado. 
 (A) viajado / estava (B) tem viajado / Tenho ido (C) viajaste / tenho feito (D) 
viajou / fiz (E) viajou / tenho fazido 
      
3 Há, por acaso, algum banco aqui perto?                          - Não, não 
 há_________________. 
 (A) algum (B) nenhum (C) um  (D) algumo (E) nenhuma 
      
4 O que o senhor doutor fez ontem à tarde?                     - _________________ com 
 um amigo. 
 (A) foi ao cinema (B) estava no cinema   (C) estive no cinema (D) fui ao cinema
    (E) tenho ido ao cinema 
      
5 Muito obrigado__________________ presente. _________________ muito bonito! 
 (A) por o/ está (B) para / está (C) por / é (D) para / são (E) pelo / é 
      
6 Ele já deu a notícia ao Pedro?        -Não, _________________ 
 (A) Já não lhe dei ainda (B) ja lhe deu (C) já não (D) ainda não lha deu (E) 
ainda lhe dei não 
      
7 Quando  _________________ ao hotel, poderia ligar ao Pedro por favor? 
 (A) chegas   (B)  chegar (C) chegaria (D)  chegará (E) vai chegar 
      
8 Gosto muito do seu irmão. ___________ muito simpático com todos e nunca 
 _____________  aborrecido. 
 (A) É / está (B) Está / é (C) Está / será (D) Está / está (E) És / és 
      
9 Não lhe teria dito que ela se casou mesmo que  __________ . 
 (A) houvesse sabido   (B) sabesse (C) soubesse (D) saiba  (E) 
tiver sabido 
      
  
 
 



 
2. Find an appropriate question for the answers given: 
 
 
________________________________________________________________? – Há  3 
anos que moro em Londres. 
 
________________________________________________________________? – Daqui 
a duas horas. 
 
________________________________________________________________? – 
Compraria uma casa nova. 
 
 
3. Please write a short email to a friend of yours, asking them how they are and 
telling them what you have been doing over the last month, since you last were in 
contact with them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


