
NA2 Exercício de Compreensão Oral 

VOCABULÁRIO 

 

1. Procure na Internet o significado das expressões coloquiais angolanas seguintes: 

 

a) Boelar 

b) Dar gasosa 

c) Dar jajão 

d) Apanhar a pata 

e) Ver fumo 

f) Bem cacimbado 

g) Não maia 

h) Vou-me fugar 

i) Tirar o pé 

j) Dar bilingue 

1. Ter controle sobre alguém 

2. Ir-se embora 

3. Não vacila ou não falha 

4. Com tempo de sobra 

5. Dar gorjeta ou gratificação 

6. Mentir ou enganar 

7. Fugir de uma obrigação 

8. Ter dificuldade perante alguma situação 

9. Simular, fingir 

10. Não reagir 

 

 

2. Conhece estas expressões coloquiais portuguesas? Se não, já sabe, toca a investigar na 

Internet.  

 

a) Ficar à sombra da bananeira 

b) Bater na mesma tecla 

c) Comprar gato por lebre 

d) Riscar do mapa 

e) Estar com os pés para a cova 

f) Baixar a bola 

g) Pensar na morte da bezerra 

h) Procurar uma agulha num palheiro 

i) Trocar alhos por bogalhos 

j) Pôr paninhos quentes 

1. Ser enganado 

2. Acalmar-se 

3. Ser idoso ou estar quase a morrer 

4. Fazer algo de modo cauteloso 

5. Ficar sem fazer nada, despreocupado 

6. Estar distraído 

7. Insistir 

8. Tentar encontrar algo difícil de descobrir 

9. Confundir factos ou conversas 

10. Fazer desaparecer 

 

3. Escreva duas palavras da mesma família das que se seguem. 

 

a) Interpretação 

 

b) Morador 

 

c) Prever 

 

d) Trânsito 

 

e) Bafo 

 

f) Rapidez 

 

 



NA2 Exercício de Compreensão Oral 

GRAMÁTICA 

 

1. Complete as frases com os verbos nos modos indicativo ou conjuntivo. 

a) Não sei se ela _______________ à reunião logo à tarde. (ir) 

b) Não acho que eles _______________ a tempo de verem o espetáculo. (vir) 

c) Se tu _______________ isso aos teus alunos, eles não te compreenderiam. (dizer) 

d) Apesar de eles já _______________ muitas viagens para Angola, não têm nenhuma 

fotografia. (fazer) 

e) _______________ o que _______________, nunca conta nada a ninguém. É um túmulo. 

(ouvir) 

f) Cala-te! Não _______________ isso. É um verdadeiro disparate. 

g) Ainda não me disseste quando _______________ para África. (partir) 

h) Se tu _______________ isso, vou ficar muito desiludida contigo. (fazer) 

i) Vou perguntar ao Luís como se _______________ esta palavra em sueco. (dizer) 

j) Lamento que eles também não _______________ à reunião da semana passada. (ir) 

k) Caso ela _______________ a horas, ainda pode entrar. (vir) 

l) Lamentámos que vocês não _______________ informações quando chegaram. (pedir) 

m) Desculpa, não compreendi o que disseste, podes _______________? (repetir) 

n) Será melhor que _______________já! Olha as horas! (partir) 

o) Se tu _______________ isso aos teus alunos eles não te compreenderão. (dizer) 

p) Há quem _______________ (trazer) um mapa da cidade e um pequeno dicionário. (trazer) 

q) Será melhor se vocês _______________ um passeio com um guia local. (fazer) 

r) Ainda não sabemos se ele _______________ a família com ele. (trazer) 

s) Oxalá eles _______________ o documentário que vai dar hoje, mas acho que não estão nada 

interessados. (ver) 

t) Gostava imenso de saber quando é que tu _______________ as fotografias das férias para nós 

vermos. (trazer) 

u) Para que _______________ melhor, desliga o rádio. Está muito alto! (ouvir) 

v) Ainda que ela _______________ mal, está sempre atenta. (ouvir) 

w) Quando _______________, não te esqueças de te despedires de nós. Vamos ter saudades tuas. 

(partir) 

x) Gostava imenso de _______________ a viagem que fiz há dois anos. Foi fantástica. (repetir) 

y) Ele perguntou-me quando é que eu _______________ os livros que tinha emprestado ao 

Roberto há mais de um ano. (pedir) 

z) Se tu os _______________ vais poder levá-los para as férias e já terás muita leitura! (pedir) 

aa) Se eles _______________ a horas ainda veem o início do espetáculo. (vir) 

bb) Quando eu chegar a casa, eles já _______________ as notícias na televisão. (ver) 

cc) Se ela não _______________ , depois telefono-te. (ir) 


