
NA2 INFINITIVO PESSOAL 

 

1. Complete com as frases com as formas verbais adequadas: 

a) Apesar de ___________________ (ir) cedo, não conseguiram bons lugares.  

b) Venderam as entradas todas sem nunca___________________ (ter) dúvidas disso. 

c) Separaram-se depois de ___________________ (tocar) juntos mais de dez anos. 

d) É habitual ___________________ (dizer) que quem vai à ópera são os ricos. 

e) A maneira de tu ___________________ (comprar) os bilhetes na net é diferente da minha. 

f) O rapaz sentiu as pernas ___________________ (fraquejar) de emoção ao ver entrarem os artistas. 

g) O facto de eles te ___________________ (convidar) não significa que podes abusar. 

h) O interesse dos organizadores no facto de os fãs ___________________ (adquirir) merchandising 

parece não ter limite. 

i) Vivemos para ___________________ (curtir) a vida. 

j) Parar é ___________________ (morrer). 

 

2. Modifique as frases sem lhes alterar o sentido: 

a) Depois que o concerto acabou ninguém se foi embora à espera do Bis. 

Depois de ____ _____________________________________________________________________________ 

b) Eles foram ao Brasil para que os ajudassem a aprender melhor a música daquele país. 

(para) _____________________________________________________________________________________ 

c) Afim de que desfrutasses do serão, os teus amigos levaram-te ao teatro. 

(a fim de)__________________________________________________________________________________ 

d) Ele foi premiado porque vendeu mais de cinco mil discos. 

(por) ______________________________________________________________________________________ 

e) Compra as entradas, antes que seja tarde demais. 

(antes de) _________________________________________________________________________________ 

f) Embora tivesse guardado os bilhetes na carteira, não os encontrei. 

(apesar de) _______ _________________________________________________________________________ 



g) Embora o tempo tenha estado péssimo, o encontro foi para a frente. 

Apesar de _________________________________________________________________________________ 

h) Fiquei contentíssimo porque me deram o melhor lugar. 

Fiquei contentíssimo por______________________________________________________________________ 

i) Não vás para o concerto sem que leves um casaco. 

Não vás para a rua sem _______________________________________________________________________ 

j) Vou precisar que cuidem dos miúdos até que eu volte do espetáculo. 

Vou precisar da vossa ajuda ___________________________________________________________________ 

k) É lógico que eles não gostem de música clássica, nunca a ouvem.  

É lógico eles ________________________________________________________________________________ 

l) Peço-lhe que procure um restaurante mais em conta. 

Peço-lhe para ______________________________________________________________________________ 

m) Partiram sem que se tivessem despedido. 

Partiram sem _______________________________________________________________________________ 

n) É absolutamente necessário que nos encontremos para jantar. 

É absolutamente necessário ___________________________________________________________________ 

o) Quero que todos estejam a dormir antes de que voltemos da noitada. 

Quero que todos estejam a dormir antes de______________________________________________________ 

 


