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Lição 13: Revisão de gramática nível intermediário 

 

Exercícios: 
 

1. Marque as opções corretas: 

 
 
1.1 Nem sempre nós ...................  a praia nas férias. (ir - pretérito imperfeito do indicativo) 

a) Iríamos 

b) íamos 

c) fôramos 

d) vamos 

 

1.2 O funcionário ............ as propostas do chefe (particípio abundante) 

a) tinha aceito 

b) tem aceitado 

c) esteve aceito 

d) havia aceito 

 

2. Complete as lacunas com as preposições por ou para:. 

a) Não minta _____________ mim, seu moleque! 

b) ________ ser uma nova ideia, é melhor não contar a ninguém. 

c) Eu fui __________túnel velho de Copacabana, e você? Eu fui _______Barata Ribeiro. 

d) _____________ alguém que nunca esteve no Brasil até que ele fala bem português.  

e) Doutor, ela chegou ___________ volta das seis horas da manhã, é melhor atendê-la logo. 

 

3. Assista ao vídeo “Estrangeiros no Brasil” no youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=nxrhAmT8q3o e responda as 

questões a seguir : 

 

A) Indique no mínimos três diferentes nacionalidades que aparecem no vídeo   
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B) Segundo um dos entrevistados, qual é a principal diferença entre o Português do Brasil e o Português de 

Portugal? 

 

 

 

C) O que tem trazido tantos estrangeiros para o Brasil? 

 

 

 

 

D) O número de visto para turistas aumentou: 

 

1) vinte e três por cento  

2) trinta e três por cento 

3) sessenta e seis por cento 

 

E) A autorização de trabalhos temporários para estrangeiros cresceu: 

 

1) seis e cinco por cento 

2) setenta e cinco por cento 

3) sessenta e cinco por cento 

 

F) Quais são as principais dificuldades do estudante Coreano 

 

1) as variações da língua 

2) a gramática e a pronúncia 

3) a gramática e as gírias 

 

 G) Quais países lideram no envio de estrangeiros para o Brasil? 
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