
COMPREENSÃO ORAL

POUPANÇA 1 – FERNANDA http://youtu.be/7sNAE4N5iqA

Procedimento
Primeiro, ler as perguntas
Segundo, fazer a compreensão oral SEM VÍDEO (uma ou duas vezes)
Terceiro, verificar as respostas acertadas
Quarto, fazer a compreensão oral COM VÍDEO

Vocabulário
• um tostão: moeda de pequeno valor.

Não ter um tostão: não ter quase nenhum dinheiro

• a   17 ou a 19 do mês (uso da preposição a para indicar o dia do mês)

Questões
1. Onde é que a Fernanda faz as festas de anos?

2. “Tirando as viagens e eventualmente um ou outro saldo para ficar bonita como (es)tá  hoje, de 
facto a Fernanda __________ o seu dinheirinho todo para que?”

3. “Tem a sua casa, tem as suas coisas todas _________, portanto, a senhora não depende de 
ninguém.”

4. “Recebe a ____________ como toda a gente, acho que é a 17 ou a 19, não é?” 

5. Quantos filhos teve?
São parecidos com ela ou diferentes no que diz respeito ao dinheiro?
E a nora?

6. “Ela não se importa de andar com uma blusa, sei lá, anos. ________ que seja boa, tudo bem!”

7. “Tenho a minha cabeleireira que me _________ cinco euros.”

8. Qual é o número de telefone mencionado? (É mencionado várias vezes)
_ _ _ 100 _ _ _

9. Quanto é que se pode ganhar telefonando? (dois prémios)
É garantido ______ euros.
Temos ainda a possibilidade dos __________ euros. 

http://youtu.be/7sNAE4N5iqA


CHAVE DE RESPOSTAS

POUPANÇA 1 - FERNANDA

1. Onde é que a Fernanda faz as festas de anos?
EM CASA

2. “Tirando as viagens e eventualmente um ou outro saldo para ficar bonita como (es)tá  hoje, de 
facto a Fernanda ___POUPA____ o seu dinheirinho todo para que?”

3. “Tem a sua casa, tem as suas coisas todas __PAGAS__, portanto, a senhora não depende de 
ninguém.”

4. “Recebe a _REFORMA__ como toda a gente, acho que é a 17 ou a 19, não é?” 

5. Quantos filhos teve? DOIS
São parecidos com ela ou diferentes no que diz respeito ao dinheiro? IGUAIS
E a nora? TAMBÉM

6. Ela não se importa de andar com uma blusa, sei lá, anos. _DESDE_ que seja boa, tudo bem!

7. Tenho a minha cabeleireira que me ___LEVA__ cinco euros.

8. Qual é o número de telefone mencionado? (É mencionado várias vezes)
760 100 760

9. Quanto é que se pode ganhar telefonando? (dois prémios)
É garantido _1000_ euros.
Temos ainda a possibilidade dos _25 500_ euros. 


