Sugestão: estes exercícios devem ser feitos depois de estudar a Unidade 5 por completo do livrotexto Muito Prazer.

Unidade 5 – I
Querer + verbo
Achar + que
Eu quero
Eu acho
Você/ ele/ ela quer
Você/ ele/ ela acha
A gente quer
A gente acha
Nós queremos
Nós achamos
Vocês/ eles/ elas querem
Vocês/ eles/ elas acham
Observações: Muitos verbos em português podem ser seguidos de outro verbo no infinitivo.
Um dos significados do verbo achar é encontrar, mas achar que significa pensar que.
Para expressar opinião, podemos dizer acho que sim ou acho que não. Também
podemos usar acho que + frase.
Exemplos
Eu quero sair agora.
Você quer acordar tarde.
Ele quer comprar comida.
Ela quer trocar o dinheiro.
A gente quer usar este aplicativo do banco.
Nós queremos almoçar naquele restaurante italiano.
Vocês querem saber a cotação do euro?
Eles querem enviar um e-mail.
Elas querem tomar um táxi para casa.
- Você acha que ele quer sair? – Acho que sim.
- Ele acha que vai chover? – Ele acha que sim.
- Ela acha que eles estão com fome? – Ela acha que não.
- Vocês acham que português é fácil? – Achamos que não./ A gente acha que não.
- Eles acham que morar em São Paulo é caro? – Eles acham que não.
Exercícios
1. Complete as frases com o verbo querer + os verbos indicados:
a. (procurar) Nós
uma mesa na praça de alimentação.
b. (comprar) Eles
uma câmera digital.
c. (viajar) A gente
para Nova York.
d. (sair) Eu
mais cedo do trabalho.
e. (trabalhar) Vocês não
no sábado?
f. (estudar) Ela não
à noite.
g. (fazer) Você
um bolo para mim?
h. (ligar) Ele não
do meu celular.
i. (fumar) Elas
aqui, mas é proibido.
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2. Complete as perguntar com achar que e responda dando a sua opinião:
a. - Você
os
motoristas dirigem bem
b. - Ele
c. - Elas
d.

-

g.

chinês é uma língua fácil? tem muitas lojas neste shopping center?

Vocês

e. - Eles
f. - Você
- Ela

h. - Você
i. - Você

aqui?

cafezinho

é

bom

para

a comida brasileira é salgada? o
parque Ibirapuera
o

trânsito

em

Tóquio é

a

-

-

saúde?

-

grande?

-

complicado?

-

é

vai chover hoje? este exercício é difícil? -

Unidade 5 – II
Verbo estar + adjetivo
Observação: Os adjetivos em português concordam em gênero (masculino e feminino) e
número (singular e plural) com o substantivo e a pessoa verbal (eu, você, ele, ela etc.).
Exemplos
Eu estou adiantada. [mulher]
Eu estou adiantado. [homem]
Você está atrasada. [mulher]
Você está atrasado. [homem]
Ele está cansado.
Ela está cansada.
A gente está livre.
Nós estamos livres.
Vocês estão ocupadas. [mulheres]
Vocês estão ocupados. [homens ou mulher(es) + homem(ns)]
Eles estão descansados.
Elas estão descansadas.
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Exercício
1. Complete as frases com o verbo estar + o adjetivo na forma adequada:
a. (bonito) A Maria
hoje.
b. (ocupado) Nós
agora.
c. (complicado) Minha agenda
esta semana.
d. (lotado) Os trens
a essa hora.
e. (difícil) Estas aulas
para os alunos.
f. (cheio) Aqueles copos
.
g. (livre) A gente
depois das 8 da noite.
h. (vazio) As salas
depois das 10 da noite.
i. (simples) O exercício de hoje
.
j. (fácil) As aulas de hoje
.
k. (cansado) O Jair e a Magali
.
l. (atrasado) Eu
de novo.
Unidade 5 – III
Outros pronomes interrogativos
Pronomes interrogativos
Advérbios interrogativos
Que?
Onde (= Cadê)
Quem?
Como?
O que?
De Onde?
Qual?
Quando?
Quanto (quantos/quanta/quantas)
Por que ...? (pergunta)
Porque... (resposta)
Observação: Cadê = onde quando queremos saber onde está
algo.
Exemplo: - Onde ele está? = Cadê ele?
- Onde está o seu livro? = Cadê o seu livro?
Cadê é informal.
Exemplos
- Que horas são? – (São) quatro.
- Quem é ele? – (É) o Francisco.
- O que você quer? – Falar com o Júlio.
- Qual é o seu nome? – Lúcia Carvalho.
- Quanto custa este vestido? – (São) R$ 89,90/ (Custa) R$ 89,90.
- Quantos anos a Ivete tem? – Acho que uns 30.
- Quantas vezes por semana você estuda português? – Três.
- Onde a Celina está? – Lá fora. = - Cadê a Celina? – Lá fora.
- Como você se chama? – Alberto.
- De onde você é? – Do Chile.
- Quando você estuda português? – Segunda, quarta e sexta.
- Por que você estuda português? Porque moro no Brasil.

Glaucia Roberta Rocha Fernandes, Telma de Lurdes São Bento Ferreira e Vera Lúcia Ramos
www.muitoprazerlivro.com.br
www.lexikos.com.br
www.grfassessorialinguistica.com.br
e-mail: comercial@lexikos.com.br

Exercício
1. Complete as frases com o pronome interrogativo adequado:
a. as minhas revistas? – Acho que estão aí no sofá.
b. você está cansado? - Porque trabalho de segunda a sábado.
c. horas são? – Três e meia.
d. você joga tênis? – No fim de semana.
e. elas são? Dos Estados Unidos.
f. é ela? – É uma amiga minha.
g. custa este vinho? – R$ 50,00.
h. se escreve o seu nome? – T-H-O-M-A-S.
i. eles querem a esta hora? – Falar com a Adriana.
j. você mora? – No Jardim Europa.
k. está a minha carteira? – Ali. Em cima da televisão.
l. anos ele tem? – 75.
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Respostas
Unidade 5 - I – exercício 1
a. queremos procurar
b. querem comprar
c. quer viajar
d. quero sair
e. querem trabalhar
f. quer estudar
g. quer fazer
h. quer ligar
i. querem fumar
Unidade 5 - I – exercício 2
a. acha que – (possíveis respostas) Acho que sim/ não.
b. acha que - (possíveis respostas) Ele acha que não/ sim.
c. acham que - (possíveis respostas) Elas acham que sim/ não.
d. acham que - (possíveis respostas) Achamos que sim/ não. ou A gente acha que
sim/ não.
e. acham que - (possíveis respostas) Eles acham que sim/ não.
f. acha que - (possíveis respostas) Acho que sim/ não.
g. acha que - (possíveis respostas) Ela acha que sim/ não.
h. acha que - (possíveis respostas) Acho que não/ sim.
i. acha que - (possíveis respostas) Acho que não/ sim.
Unidade 5 - II – exercício 1
a. está bonita
b. estamos ocupados (as)
c. está complicada
d. estão lotados
e. estão difíceis
f. estão cheios
g. está livre
h. estão vazias
i. está simples
j. estão fáceis
k. estão cansados
l. estou atrasado(a)
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Unidade 5 - III – exercício 1
a. Cadê
b. Por que
c. Que
d. Quando
e. De onde
f. Quem
g. Quanto
h. Como
i. O que
j. Onde
k. Onde
l. Quantos
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