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NAME:                                                           
NATIONALITY: 
EMAIL: 
WHATSAP NUMBER: 
DO YOU SPEAK SPANISH OR PORTUGUESE? 
DATE WANTING TO START STUDYING: 
LENGTH OF TIME WANTING TO STUDY: 
ARE YOU HERE ON A STUDENT VISA WITH CAMINHOS? (if yes, please specifyy 6 month or 12 
month) 
WHAT LEVEL DO YOU THINK YOU ARE? (beginner, pre-intermediate, intermediate, advanced)                                                !

PROVA DE NIVELAMENTO !
QUESTÃO OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS NÍVEIS: Escreva um parágrafo sobre você. Fale sobre o 
seu país, sua família, seus hábitos e costumes. Diga o motivo de você vir para o Rio e de aprender português. 
Diga o que gosta de fazer no seu tempo livre e quais são seus planos para os próximos meses.Você pode falar 
também sobre seu trabalho ou sobre sua família.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

PARTE 1 

1. Complete com os verbos entre parênteses na forma adequada. !
Hoje de manhã, Maria _______ (IR) para o supermercado e __________ (COMPRAR) várias coisas 

para sua festa hoje à noite. Depois que ela ____________ (VOLTAR) para casa, ela __________ (LIGAR) 
para Pedro para pedir ajuda:  

Maria: Olá, Pedro, tudo bom? Você ______ (PODER) me ajudar a preparar a festa de hoje à noite?  
Pedro: Olá, Maria. Tudo ótimo. É claro que sim. Eu _________ (TERMINAR) minhas tarefas aqui 

em casa e depois eu _______ (IR) para sua casa te ajudar. Ok? Você __________ 
(PRECISAR) de alguma coisa? 

Maria: Que ótimo. Muito obrigada. Eu não preciso de mais nada. Eu já _________ (COMPRAR) 
tudo hoje de manhã.  

Pedro: ok. Então até logo.  !
2. Crie perguntas para as respostas abaixo. 
a. __________________________________________? Ele tem dez anos e ela tem cinco. 
b. ___________________________________________? Custa R$1.000,00. 
c. ___________________________________________? Eu fiquei em casa descansando. 
d. ___________________________________________? Ele vai viajar para Paraty.  !

PARTE 2 
1. Complete com pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito do indicativo. (Ex.: comeu, comia). 
O Maracanã __________ (estar) cheio. As pessoas __________ (assistir) a uma partida emocionante entre o 
Flamengo e o Vasco. Todos __________ (gritar) e __________ (agitar) as bandeiras de seu time. De repente, 
__________ (começar) a chover forte. Num instante, o campo __________ (ficar) alagado*. Algumas 
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!
pessoas __________ (ir) embora, mas os torcedores mais fanáticos __________ (permanecer**) lá até o fim. 
Os jogadores __________ (estar) exausto no final do jogo. Quando a chuva finalmente __________ (parar) 
os últimos torcedores __________ (decidir) partir também.  

* com muita água ** ficar !
2. Complete com os tempos verbais simples e compostos. 

a. Ontem, antes de falar com Sara, Carlos já _____________________ (ligado) para Maria e explicado tudo.  
b. Desde que seu chefe viajou, Maria _____________________ (chegar) atrasada todos os dias no trabalho.  
c. Na semana que vem, a esta hora, eu já _____________________ (viajar) para a Europa.  
d. Se ele tivesse tido mais paciência, ________________________ (conseguir) ganhar o jogo. 
e. Você já ________________________ (visitar) seu amigo de São Paulo? 
f.Eu pensei em te convidar para a festa de ontem, mas você ________________________ (ir)?  !

PARTE 3 

1. Continue as frases abaixo de acordo com a situação. 

a. Eu teria comprado as passagens se eu ____________________________________. 
b. Vou viajar com você mesmo que eu _____________________________________. 
c. Ela vai ao banco comigo se eu __________________________________________. 
d. Nós estudamos português para que nós ___________________________________. 
e. Ele seria mais feliz se ela ______________________________________________. 
f. Você vai comer esta comida nem que eu __________________________________. 

!
2. Dê sugestões para os problemas abaixo. 

a. Pedro não consegue dormir porque seu vizinho toca bateria todos os dias à noite. 
É necessário que ele _________________________________________________. 

b. Maria precisa ir à polícia federal, mas não sabe como chegar lá. 
Talvez ele _______________________________________. 

c. Lucas comprou ingressos para o jogo do flamengo na terça, mas precisará trabalhar até tarde e 
não poderá ir.  
É importante que ____________________________________________________. 

d. Ontem foi aniversário da minha tia e eu me esqueci de ligar para ela.  
Duvido que ela ______________________________________________________. 

3. Escreva um e-mail para sua secretária pedindo que ela faça algumas tarefas. Você deve usar TODAS 
as expressões abaixo. 

Embora      para que      caso      a não ser que      contanto que 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________BOA SORTE! 

☺
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