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Que horas são? 

 

 

 
Image: Nutdanai Apikhomboonwaroot / FreeDigitalPhotos.net 

 

Já é tão tarde! 
Estou atrasado! 
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1. Texto A 課文 A  (CD1-35) 

 

Já estou atrasado! 

Tiago: Carla, que horas são? 

Carla: São duas horas. 

Tiago: Não! Não é possível! Tenho de estar no escritório às duas e meia! 

Carla: Então, acho que já estás atrasado. 

Tiago: Tenho reuniões sempre às sextas-feiras! Como posso esquecer uma 

coisa tão importante? 

Carla: Oh Tiago! Não sabes que hoje é sábado? Aos sábados não trabalhas! 

Tiago: Mas… que dia é hoje? Hoje é sábado? Tens a certeza? 

 

 

2. Pedir informação sobre horas e data 訊問時間和日期 

Que horas são? 
Resposta: São duas horas. 

Que dia é hoje? 
Resposta: Hoje é sábado. / Hoje é dia 13 de novembro. 
A que horas abre o escritório? 
Resposta: Abre às nove e trinta. (formal) Abre às nove e meia. (informal) 

 

3. Vocabulário 詞彙 

atrasado p.p. 遲到的，晚到的 

certeza s. f. 確實性，可靠性 

coisa s. f. 事物，東西 

escritório s. m. 辦公室 

esquecer v. tr. 忘記 

hora s. f. 小時 

reunião s. f. 會議 

sábado s. m. 星期六 

sempre adv. 經常，總是 

tão adv. 如此，這樣 
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4. Que horas são? 

É uma hora (1 h.) 
 

É meio-dia (12 h.) É meia-noite (24 h.) 

São duas horas (2 h.) São três e meia (3 h. 30) 
São três e trinta 

São sete e um quarto 
 (7 h. 15) 

São seis e quarenta e 
cinco (6 h. 45) 

São seis menos dez  
(5h. 50) 

 

 

                                                    

a. São treze (horas) e vinte (minutos).           b. É uma e onze. 

 

5. Que horas são? 

                                                              

1. ___________________ 2. _______________________3. __________________ 

 

 

A que horas almoças? 
 
Almoço à uma. 
 

 

 

6. Texto B 課文 B  (CD1-36) 

O dia-a-dia do Francisco 

O Francisco tem vinte e dois anos. Está a estudar Engenharia Mecânica. 

Habitualmente o Francisco acorda cedo. Costuma levantar-se às seis horas da 

manhã. Toma duche, faz o pequeno-almoço e sai de casa às sete horas. Apanha 
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o metro para a escola. Tem aulas das oito às treze. Costuma almoçar na cantina 

cerca das treze e trinta.  

Quando não tem aulas à tarde, gosta de praticar desporto. Joga ténis às quartas 

e futebol aos sábados. Aos domingos, à noite, costuma ir ao cinema com os 

amigos ou fica em casa a ver televisão. 

 

 

7. Vocabulário 詞彙 

 
acordar 

v. intr. 醒，睡醒 

apanhar v. tr. 搭乘（交通工具） 

cedo adv. 早 

cinema s. m. 電影院 

costumar v. tr. 有…習慣 

desporto s. m. 體育 

dia-a-dia s. m. 日常生活 

duche s. m. 淋浴 

engenharia s. f. 工程，工程學 

fazer v. tr. 做，幹 

futebol s. m. 足球 

habitualmente adv. 經常，習慣地 

jogar v. tr. 玩，遊戲 

levantar-se v. prnl. 起床 

manhã s. f. 早上，早晨 

mecânico adj. 機械的 

metro s. m. 地鐵 

pequeno-almoço s. m. 早餐 

praticar v. tr. 進行，實踐 

sair v. intr. 離開；出去 

tarde adv. 晚 

tarde s. f. 下午 

televisão s. f. 電視 

ténis s. m. 網球 
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8.  

Dias da semana 

segunda-
feira 

terça-
feira 

quarta-
feira 

quinta-
feira 

sexta-
feira 

sábado domingo 

2ª. feira 3ª. feira 4ª. feira 5ª. feira 6ª. feira   

 

O fim de semana:  

sábado e domingo 

 

9. Exercício de pares 分組練習 

Texto B 課文 B 

Faça perguntas ao seu colega e verifique se a resposta está correta. 

向你的同學提問，確認回答是否正確。 

1. Que idade tem o Francisco? 

______________________________________________________________ 

2. O que é que ele está a estudar? 

Está a estudar __________________________________________________ 

3. A que horas se levanta o Francisco? 

______________________________________________________________ 

4. O que faz depois de se levantar? 

______________________________________________________________ 

5. A que horas sai de casa? 

______________________________________________________________ 

6. Que transporte apanha para a escola? 

______________________________________________________________ 

7. Qual é o horário do Francisco? 

Habitualmente _________________________________________________ 

8. Onde é que ele almoça? 

______________________________________________________________ 

9. A que horas é que ele almoça? 

______________________________________________________________ 

10. O que é que ele faz à tarde? 

______________________________________________________________ 

11. Que desportos é que ele pratica? 

______________________________________________________________ 

12. O que faz o Francisco aos domingos? 

______________________________________________________________ 
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10. Agora faça as mesmas perguntas ao seu colega.用上題中的問題向

你的同學提問。 

11.  Invertam os papéis. O seu colega pergunta e você responde.交換

角色，你的同學提問，你回答。 

12.  Escreva horas no caderno e pergunte ao seu colega que horas são.

在練習本上寫時間，然後問你的同學幾點了。 

13.  Que tipo de desporto gosta de praticar?你喜歡做什麼運動？ 

14.  O que costuma fazer ao fim de semana?周未你習慣做什麼？ 

15.  Ouça as horas e complete as frases.聽錄音寫出時間。(CD1-37) 

1.  São ____________________________________________________________. 

2. É ______________________________________________________________. 

3. Faltam __________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________. 

5. ________________________________________________________________. 

 

16. Ouça e complete as frases.聽錄音完成句子。(CD1-38) 

1. A secretaria abre às _______________________________________________. 

2. As lojas fecham às ________________________________________________. 

3. O filme começa às ________________________________________________. 

4. O Centro Comercial fecha à _________________________________________. 

 

17.  Ouça o texto C e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).仔細聽課文

C，判斷正(V)誤(F)。(CD1-39) 

1. A Sandra levanta-se às 7 h. 

2. A Sandra sai de casa à 8 h. 30. 

3. Trabalha das 9 h. às 18 h. 

4. Chega a casa por volta das sete e meia. 

5. Costuma deitar-se às vinte e quatro horas. 
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18.  Texto D 課文 D  (CD1-40) 

Você telefona para a academia de desporto e pergunta o horário 

das aulas de ténis. Complete o quadro. 

你打電話給健身中心，詢問上網球課的時間。完成表格。 

 

HORAS 2ª. feira 3ª. feira 4ª. feira 5ª. feira 

     

     

 

19.  Gramática 語法 

Preposições de tempo 表示時間的前置詞 

Horas a + artigo 
a+a→à 
a+as→às 
a+o→ao 

à uma hora / à meia-noite / ao meio-dia 
Às duas horas 

Dias da semana 
(habitual) 

a + artigo 
a+a→à 
a+o→ao 

às segundas / às terças / às quartas /às quintas 
/ às sextas 
aos sábados / aos domingos 

Partes do dia a + artigo 
a+a→à 

à tarde; à noite 

Parte do dia 
 

de de manhã 

 

 

1. O João almoça ao meio-dia. 

2. A Sara deita-se à meia-noite. 

3. O filme começa às vinte e uma. 

4. Tenho aulas às segundas, às quartas e às sextas. 

5. Aos sábados e aos domingos vou à praia. 

6. À tarde estudo português. 

7. À noite vou ao cinema. 

8. De manhã tenho aulas. 
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Em Portugal, os museus fecham à segunda-feira. 
E no seu país? 
 

 

 
Ao sábado, as lojas fecham às treze. 
E no seu país? A que horas fecham? 
 

 

 
Em Portugal, os restaurantes fecham um dia por 
semana para descanso do pessoal. 
E no seu país? 
 

 

20.  Complete as frases com a preposição correta, contraída ou não 

com o artigo.用正確的前置詞填空，注意與冠詞的縮合。 

a /de 
1. O João tem aulas _____________ nove horas. 

2. Eu almoço ____________ meio-dia e meia. 

3. Deito-me sempre ____________ meia-noite. 

4. O Mário chega ____________ uma hora. 

5. Jogo ténis ___________ segundas e ___________ sábados. 

6. _____________ domingos vou sempre ao cinema. 

7. Tomo sempre duche ___________ manhã. 

8. __________ tarde tenho aulas de inglês. 

9. __________ noite vejo televisão. 

10. Em Portugal as lojas fecham _______ sábado _______ tarde. 

11. Em Portugal os museus fecham _________ segundas. 

12. Muitos restaurantes fecham ________ segundas. 
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21.  Verbos irregulares – Presente do indicativo 不規則變位動詞—陳

述式現在時 

 

 ir ver ler poder fazer 

Eu vou vejo leio posso faço 

Tu vais vês lês podes fazes 

Ele/ Ela/ 
Você 

vai vê lê pode faz 

Nós vamos vemos lemos podemos fazemos 

Eles/ Elas/ 
vocês 

vão veem leem podem fazem 

 

1. Eu vejo um filme à noite. 

2. Eles veem televisão todos os dias. 

3. Ela lê o jornal todos os dias. 

4. Eles leem muitos livros. 

5. Eu já posso compreender português. 

6. O Jaime faz anos amanhã. 

7. Eu faço os trabalhos de casa todos os dias. 

 

22.  Complete as frases.完成句子。 

1. Eu _________________ (fazer) desporto quando _______________ (poder). 

2. A Diana ____________ (ler) muitos livros. 

3. O Luís nunca ___________ (ver) televisão, mas eu ____________. 

4. Eu já ____________ (ler) jornais portugueses. 

5. Elas não ____________ (ler) revistas portuguesas. 

6.  Eles não ___________ (ver) televisão ao fim de semana. 

7. Tu __________ (fazer) os trabalhos de casa? 

8. O Jorge nunca ___________ (fazer) os trabalhos de casa. 

9. Ele ___________ (poder) estudar em Macau. 

 

23.  

Costumar + infinitivo 不定式 

(expressa uma ação habitual 表示經常性的動作) 

O Francisco costuma jogar ténis aos sábados 
Ele costuma jogar futebol aos domingos. 
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24. Complete as frases.完成句子。 

1. Eu ________________________ (costumar comer) na cantina. 

2. Tu ________________________ (costumar praticar) desporto. 

3. Ele não ______________________ (costumar jogar) golfe. 

4. Nós _________________________ (costumar estudar) à noite. 

5. Vocês ____________________ (costumar levantar-se) cedo. 

 

25. Escreva um texto a contar o seu dia-a-dia.寫一篇短文，介紹你的

日常生活。 

De manhã_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

À tarde ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

À noite ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

26.  O que costuma fazer aos fins de semana?周未你常做什麼？ 

Ao sábado costumo _________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ao domingo costumo _______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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27. Teste de revisão 複習測驗 

1. Complete as frases.完成句子。 

a. A secretaria fecha ___________ dezoito horas. 

b. Eu deito-me _________ meia-noite. 

c. O Pedro almoça ____________ meio-dia. 

d. A Maria almoça ________ uma hora. 

 

2. Complete as frases.完成句子。 

a. __________ manhã tomo duche. 

b. __________ tarde tenho aulas. 

c. __________ noite vou ao cinema. 

d. Jogo pingue-pongue _________ sábados. 

e. Eles veem um filme __________ domingos. 

 

3. Complete o quadro.完成表格。 

 ir ver ler poder fazer 

Eu      

Tu      

Ele 
Ela 
Você 

     

Nós      

Eles 
Elas 
vocês 

     

 

4. Escreva por extenso os dias da semana.寫出星期一到星期天的全寫

形式。 

 

Dias da semana 

       

2ª. feira 3ª. feira 4ª. feira 5ª. feira 6ª. feira Fim de semana 

 

 



Português Global 1 環球葡語 1 
Unidade 4 

第四單元 

 

64 
 

5. Ouça o texto E e complete o quadro.仔細聽課文 E 並完成表格。

(CD1-41) 

Horário da Sara 

Horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

7h.      

8h.- 10h.      

10h.- 12h.      

12h.-13h.      

      

14h.- 16h.      

19h.      

23h.      
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SOLUÇÕ ES 答案 

14. 

1. São dezasseis horas. 

2. É meia-noite. 

3. Faltam vinte para as quatro. 

4. É meio-dia. 

5. São onze e meia. 

 

15. 

1. A secretaria abre às 10 h. 

2. As lojas fecham às 19 h. 

3. O filme começa às 21 h. 

4. O Centro Comercial fecha à meia-noite. 

 

 

17. Texto C 

A Sandra levanta-se às sete e trinta. Sai de casa às oito e vinte. Apanha o metro 

para o escritório. Trabalha das nove às dezoito. Chega a casa cerca das dezanove 

e trinta. Habitualmente deita-se à meia-noite. 

 

1. A Sandra levanta-se às 7 h.   F 

2. A Sandra sai de casa à 8 h. 30.   F 

3. Trabalha das 9 h. às 18 h.   V 

4. Chega a casa por volta das sete e meia.  V 

5. Costuma deitar-se às vinte e quatro horas. V 

18. Texto D 

A: Academia de desporto, bom dia. 

B: Bom dia. Queria saber a que horas são as aulas de ténis para principiantes. 

A: Com certeza. Temos aulas às segundas e às quartas das catorze às dezasseis. Às 

terças e quintas a aula é das oito às dez. 

B: Muito bem. Obrigada pela informação. 

A: De nada. Bom dia! 
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TESTE DE REVISÃO 複習測驗 

6. Texto E 

A Sara levanta-se todos os dias às sete horas. Tem aulas todos os dias das 

oito ao meio-dia, exceto à sexta-feira. 

Costuma almoçar das doze às treze. Costuma estudar das catorze às 

dezasseis. Janta às dezanove horas e deita-se às onze da noite. 

Às sextas-feiras de manhã, a Sara faz ginástica das oito às dez. À tarde, das 

catorze às dezasseis, joga ténis com uma amiga. 

 

 


