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[EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS / REDEWENDUNGEN] 

 

A uma expressão cujo sentido não pode ser compreendido através do significado das suas 
palavras chama-se expressão idiomática. Como tal, é muito difícil traduzi-las literalmente 
para outras línguas – embora haja expressões idiomáticas muito semelhantes em línguas 
diferentes. 

 
 
1. Observa as seguintes expressões idiomáticas portuguesas e alemãs. 
 
 
 

 

 

1. Ter o coração na boca. 
2. Perder o fio à meada. 
3. Procurar uma agulha num 

palheiro. 

a) Eine Nadel im Heuhaufen 
suchen. 

b) Das Herz auf der Zunge tragen. 
c) Den Faden verlieren. 

 

1.1. Faz a correspondência entre as expressões idiomáticas portuguesas e as alemãs. 

1. 2. 3. 
   

 

2. Conheces expressões idiomáticas em português? E noutras línguas? Preenche a 
tabela com expressões idiomáticas que tu conheças. 

Português Alemão ___________________ 
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2.1. Explica o significado das expressões idiomáticas que escreveste. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Liga estas expressões idiomáticas portuguesas ao seu significado. 

a) Abrir o coração 1. Fazer algo contrariado 

b) Agarrar com unhas e dentes 2. Confundir-se 

c) Arregaçar as mangas 3. Ir chatear outras pessoas 

d) Dar com o nariz na porta 4. Trabalhar muito 

e) Dar uma mãozinha 5. Sem lógica 

f) Engolir sapos 6. Entreajuda 

g) Meter os pés pelas mãos 7. Desabafar 

h) O gato comeu a língua 8. Solucionar um problema 

i) Ir pentear macacos 9. Estar desesperado 

j) Pôr mãos à obra 10. Não desistir de algo 

k) Sem pés nem cabeça 11. Sentir inveja 

l) Uma mão lava a outra 12. Tentar algo quase impossível 

m) Resolver um pepino 13. Ajudar 

n) Trepar paredes 14. Diz-se de pessoa calada 

o) Sentir dor de cotovelo 15. Iniciar algo 

 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) 
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3.1. Das 15 expressões idiomáticas apresentadas no quadro anterior, quantas é que já 

conhecias? 

a) Nenhuma  

b) Menos de 5  

c) Entre 5 a 10  

d) Entre 10 a 15  

e) Todas  

 

3.2. Qual foi a expressão idiomática de que gostaste mais? Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Observa as imagens com atenção. 

A  B  

C  D  
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4.1. Inventa uma expressão idiomática para cada uma das imagens.  

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________ 

 

4.2. Aponta as respostas dos teus colegas. 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________ 

 

4.3. Discute com os teus colegas o porquê da tua escolha. 

 

4.4. Aponta agora as expressões idiomáticas adequadas a cada imagem, que o teu 

professor vai dizer. 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________ 

4.5         Conheces expressões em alemão que se utilizem para cada um dos casos? 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________ 

 

Bom trabalho! 

 

[Catarina Lourenço/CEPE-Alemanha] 

 


