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Lição 14: Revisão nível intermediário-avançado 

 

Exercícios: 

1. Complete com as preposições adequadas: 
 

a. Quero ir ____ cinema amanhã.   ( ao) 

b. Está ____ hora ___ dormir.      (na/de) 

c. Falava ____colegas _____ público.   dos/ em  

d. Retirei os livros _____ prateleiras ____ limpá-los.   (da / para) 

e. O local _____ chacina estava interditado. (da) 

f. Estou ___ mesma situação.    (na) 

g. _________ momento, encerramos nossas transmissões. ( ? + este)  ( neste) 

h. ________ não saio.  ( ? + aqui)     (daqui) 

i. Ontem, ele ando nu ________ rua  .  (pela) 

j. Acordei ______ lugar estranho.   (num ou em um ) 

k. Não vai ____ festa, amanhã     ( à)  

l. Ele mentiu ________ nós.  ( para )  

m. Faça isso _________mim.  (por) 

n. Eu temo________ ele, é melhor dizer a verdade.  ( por) 

o. Eu tenho que ir ________ Ilha grande, amanhã.  ( para)  

p. Somos todos  iguais___________ a lei   .   ( perante)  

q. Eu sou _______________ a pena de morte.   (conta) 
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2. Ouça e complete a música do cantor Freja : 
http://www.youtube.com/watch?v=zMxEyt5pdBk 

 

_______ Você 

_____você 

Eu dançaria tango ____ teto 

Eu limparia os trilhos ______  metrô 

Eu iria  ___  pé  ___  Rio ___  Salvador 

Eu aceitaria a  vida como ela é 

Viajaria ___ prazo  ____  inferno 

Eu tomaria banho gelado ____  inverno 

____ você!  Eu deixaria _____ beber 

____  você! Eu ficaria rico _____mês 

Eu dormiria ____ meia _____ virar burguês 

Eu mudaria  ____  o meu nome 

Eu viveria ____   greve ____  fome 

Desejaria todo o dia a mesma mulher 

___  você! ___ você! 

____ você! ____ você! 

_____ você! 

Conseguiria ____ficar alegre 

Pintaria todo o céu ____ vermelho 

Eu teria mais herdeiros que um coelho 

Eu aceitaria  vida como ela é 

Viajaria  ____  prazo _____inferno 

Eu tomaria banho gelado ____ inverno 

Nã nã nã nã nã 

____  você! _____  você! 

 

 
 


