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PREFÁCIO

Este livro nasceu da experiência da autora e da necessidade 
e difi culdade dos estrangeiros em conjugar os verbos.

Aprender a teoria e as terminações verbais pode parecer 
fácil, entretanto, no dia a dia, o uso espontâneo pode ser muito 
difícil. Claro que há aqueles com um talento nato para línguas, 
outros que por necessidade acabam por praticar a língua 
diariamente, automatizando sem perceber as formas verbais 
com suas conjugações, mas há também aqueles estudantes que 
precisam de certa sistematização e prática para a fi xação.

A proposta da autora, bem como da Schola é a de ser um 
facilitador, e como facilitadores, decidimos retirar a conjugação 
da 2ª pessoa do singular (tu) e do plural (vós), o “tu” por não 
ser usado em todo território nacional e quando usado nem 
sempre de forma adequada e o “vós” por nunca ser usado. 
Sendo assim, apresentamos o “você(s)” para substituir tanto 
a 2ª pessoa do singular como do plural, uma vez que, além de 
possuir a mesma conjugação da 3ª pessoa, é usada por todos os 
brasileiros.

Este livro pode ser usado tanto em aula como “self-study”, 
para baixar as respostas, acesse: www.schola-sp.com.br.

Vale ressaltar que os verbos em Português variam em 
número, pessoa, modo, tempo e voz e que nesta série “Pratique 
os Verbos” abordaremos todos os modos, tempos e vozes. 
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O primeiro volume apresentará os tempos mais importantes 
do modo Indicativo; no segundo volume abordaremos todos 
os demais tempos verbais do Indicativo, nas formas simples e 
composta, e a formação do Presente Contínuo e da Voz Passiva; 
no terceiro volume abordaremos o Subjuntivo e o Infi nitivo 
Pessoal. 

No último volume, há uma tabela com o resumo de todos 
os verbos e uma tabela para você, aluno, preencher e testar seus 
verbos. Preencha-a, será uma boa oportunidade para verifi car 
seu aprendizado.

Embora tenhamos elaborado sentenças para a prática verbal 
sistematizada, o aluno não deve preencher os exercícios de 
forma mecânica, é necessário que o aluno leia toda a sentença 
antes de completar e entenda o que ali está escrito e que procure 
no dicionário ou pergunte ao professor o signifi cado de cada 
palavra que não souber. 

Saber conjugar os verbos é fundamental, é um dos pilares 
necessários para aprendermos uma língua, mas não é o único pilar 
de sustentação, o vocabulário também é de suma importância, 
para isso recomendamos que vocês aproveitem ao máximo este 
material e usem-no para ampliar o seu vocabulário. Para os 
hispanofalantes, é um material rico para aprender Português, 
notando sempre as pequenas diferenças entre o Espanhol e 
o Português, uma vez que há muitas palavras idênticas, mas 
muitas parecidas e saber a que léxico cada palavra pertence é 
fundamental para que o aluno saiba diferenciar as línguas entre 
si e não falar o tão famoso “portunhol”.

Bom trabalho a todos,

Aira
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UNIDADE 1

Verbo SER1 (auxiliar) – Presente do Indicativo

Eu sou

Você é

Ele é

Ela é

Nós somos

Vocês são

Eles são

Elas são

1 Usa-se também o verbo ser para: posse, tempo cronológico, profi ssão, cargo, 
religião, partido político e algumas expressões impessoais como: é importante, é 
necessário.
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Complete:

1. Eu   brasileira.

2. Você   americano.

3. Ela   espanhola.

4. Ele   japonês.

5. Nós   franceses.

6. Eles   suíços.

7. Nossa família   americana.

8. Nossos pais   médicos.

9. Ele   bonito.

10. Ela   antiquada.

11. Nós   ingênuos2.

12. Paulo   chato.

13. Eles   otimistas.

14. Pedro   esperto3.

15. Nova York   uma cidade grande.

16. Esta companhia   de importação e exportação.

17. Esta casa   minha.

18. Hoje   dia 15 de novembro.

19. Eles   jornalistas.

20. João   engenheiro.

21. Eu   diretor.

22. Ele   católico.

23. Ele   da Alemanha.

24. De onde eles  ?

25. Nós   de BH4.

2 naive
3 smart
4 Belo Horizonte
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UNIDADE 2

Verbo ESTAR5 (auxiliar) – Presente do Indicativo

Eu estou 

Você está 

Ele está 

Ela está

Nós estamos 

Vocês estão 

Eles estão 

Elas estão

5 Usa-se o verbo ‘estar’ para estados transitórios.
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Complete:

1. Onde você  ?

2. Eu   em casa.

3. Paulo   no escritório.

4. Você   com sede?

5. Eu   com fome e frio.

6. Rodrigo e Pedro   com pressa.

7. Nós   com sono.

8. Todos   com calor.

9. Carlos   cansado.

10. Eu   feliz.

11. Carla   bonita.

12. Onde   localizada a montadora?

13. Eu   muito ocupada ultimamente.

14. Eles   em greve.

15. Eu   preocupada com a queda nas vendas.

16. Ele   com gripe e tosse.

17. Nós   com dor de garganta e ouvido.

18. Eles   trabalhando num6 novo projeto.

19. Eu   fritando camarões.

20. Você   muito bonito hoje.

21. Ela   fazendo compras no supermercado.

22. Karine   enviando um e-mail.

23. Sandra   doente.

24. Caroline e Camila   em férias.

25. A sede da empresa   fora do Brasil.

6 em + um = num, linguagem coloquial
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UNIDADE 3

Verbo TER7 (auxiliar) – Presente do Indicativo

Eu tenho

Você tem

Ele tem

Ela tem

Nós temos

Vocês têm

Eles têm

Elas têm

7 Quando acrescentamos ao verbo ter a partícula que, o verbo ganha um novo 
valor, valor de obrigação. A estrutura é formada pelo verbo ter conjugado + que + 
verbo no infi nitivo.
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Complete com ter ou ter que:

1. Carlos e Maria   dois fi lhos.

2. Você   tempo para fazer ginástica?

3. Eu   muitas coisas para fazer.

4. Eu   cartão de crédito.

5. Quantos anos você  ?

6. Eu   25 anos.

7. Nós não   nada para fazer.

8. O que é que   fazer isso8?

9. Nós   conta corrente aqui no Brasil.

10. Mário não   RG, só   RNE.

11. Nós   ações9 desta empresa.

12. Este hotel   vários quartos.

13. Nós não   vagas para estacionar.

14. Ele   Previdência Privada.

15. Eu   mandar o relatório hoje.

16. Eles   entregar a encomenda até o fi nal da tarde.

17. Nós   ter muita paciência com ele.

18. Eu   ir embora10 agora.

19. Você   buscar as crianças na escola.

20. Ele   aprender a ser mais paciente.

21. Vocês   terminar o projeto hoje.

22. Nós   tomar algumas providências antes de viajar.
23. Você   marcar uma consulta.
24. Ela   cortar o cabelo.

25. Pedro   58 anos.

8 Qual é o problema em fazer isso?
9 stocks
10 ir embora = to leave, go out
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UNIDADE 4

Verbo IR (auxiliar) – Presente do Indicativo e 
formação do Futuro Simples

Eu vou

Você vai

Ele vai

Ela vai

Nós vamos

Vocês vão

Eles vão

Elas vão
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O Futuro Simples11 é formado pelo verbo ir conjugado + infi nitivo.
Eu vou comer12 = Eu comerei 
Eu vou contratar mais dois funcionários.
Ele vai viajar amanhã de manhã.
Nós vamos sair para jantar fora.
Gabriela vai preparar o planejamento estratégico para o ano 
que vem.

Complete:

1. Eu   para a Europa.
2. Nós   embora.
3. Eu   tomar café da manhã.
4. Camila e Patrícia   ao supermercado.
5. A fábrica   demitir 50 funcionários.
6. Vocês   para a Itália?
7. Elas   para Tóquio.
8. Eu   para Zurique.
9. Nós   de carro para a Franca.
10. Eles   a pé para casa.
11. Nós sempre   com eles para o Clube de Golfe.
12. De vez em quando eu   ao Mercado Municipal 

comprar queijos.
13. Raramente, eu   à 25 de março fazer compras.
14. Eu   pagar a conta do restaurante.
15. Ele   renovar o passaporte.
16. Felipe   fazer um empréstimo no Banco para 

pagar as dívidas.
17. Daiana e Luciana   prestar vestibular13.
18. Eu   fechar o contrato de câmbio amanhã no Banco.

11 Hispanofalantes têm tendência em colocar uma preposição “a” entre o verbo ‘ir’ e 
o ‘infi nitivo’, mas em português não há este “a”. É essencial que os alunos prestem 
atenção ao falar para não cometerem este erro tão comum.

12 coloquial
13 Exame para entrar na universidade.
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UNIDADE 5

Verbo regular terminado em AR – Presente do 
Indicativo

Eu falo

Você fala

Ele fala

Ela fala

Nós falamos

Vocês falam

Eles falam

Elas falam
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Complete:

1. (declarar) Eu   a minha bagagem.

2. (chamar) Nós   o policial.

3. (chegar) Eles   hoje mesmo.

4. (esperar) Nós   você.

5. (começar) Você   hoje.

6. (trabalhar) O senhor   aqui?

7. (fechar) Nós   o livro.

8. (passar) Eu   pela alfândega.

9. (estacionar) Nós   o carro.

10. (fumar) Ele só   charuto.

11. (sentar) Vocês   aqui na frente.

12. (entrar) Ela e eu   juntos na faculdade.

13. (fi car) Nós   em casa.

14. (emprestar) Você me   uma caneta?

15. (pegar) Eles   um avião.

16. (deixar) Nós   as crianças na escola todos os dias.

17. (aceitar) Ele não   erros.

18. (levar) Eu   as malas.

19. (telefonar) Nós não   para ela.

20. (apresentar) Ele   os resultados na reunião 
amanhã de manhã.

21. (desculpar) Eu   você.

22. (estudar) Nós   português.

23. (viajar) Eles sempre   para a Europa.

24. (signifi car) O que   esta palavra?

25. (chamar-se) Como você se  ?

26. (precisar) Nós   de um quarto.
Airamaia Chapina - 55 11 9 9398-8322 
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27. (conversar) Elas   em inglês.

28. (ganhar) Ele   muito dinheiro.

29. (perguntar) Renata sempre   tudo.

30. (pagar) A empresa   a passagem.

31. (fi car) Meus amigos   naquele hotel.

32. (tomar) Nós   café com adoçante14.

33. (completar) Nós   o trabalho.

34. (terminar) A professora   a aula ao meio-dia.

35. (ganhar) Quanto você   por mês?

36. (cobrar) Quanto ela   por hora?

37. (viajar) Eles   de carro nas férias.

38. (revisar) Nós   todos os contratos.

39. (lavar) A faxineira   a roupa com sabão liquido.

40. (julgar) O STF15   com austeridade o caso do 
Mensalão16.

41. (processar17) Maria tem um empresa de cobrança e sempre 
  os inadimplentes18 que não querem pagar.

14 sweetener
15 Supremo Tribunal Federal
16 “Mensalão” foi o maior escândalo de corrupção durante o Governo Lula.
17 sue, prosecute
18 defaulter 
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UNIDADE 6

Verbo regular terminado em ER – Presente do 
Indicativo

Eu bebo

Você bebe

Ele bebe

Ela bebe

Nós bebemos

Vocês bebem

Eles bebem

Elas bebem
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Complete:

1. (revender) Ele   carros usados.

2. (beber) Eu   2 litros de água por dia.

3. (acender) Eles   todas as luzes da casa.

4. (tremer) Ela   quando está nervosa.

5. (temer) Eu   pela sua vida.

6. (apreender) A polícia federal   produtos 
contrabandeados.

7. (aprender) Eu   Português.

8. (comer) Nós   omelete toda sexta-feira.

9. (beber) Os japoneses   caipirinha sem açúcar.

10. (arrepender-se) Eu nunca me   do que eu faço.

11. (encolher) Este material   se você lavar com 
água quente. 

12. (devolver) Eu sempre   tudo que eu peço 
emprestado.

13. (depender) Carla não   do marido para viver, ela 
é completamente independente fi nanceiramente.

14. (cometer) Os jogadores   muitas faltas.

15. (encher) Quando chove muito o rio  .

16. (escrever) Rafael   lindas poesias.

17. (responder) Gustavo   a vários e-mails diariamente.

18. (chover)   muito no verão.

19. (atender) Flávia   a mais de 100 telefonemas 
por dia.

20. (conhecer) Eu   muitas pessoas importantes.

21. (desenvolver) O Brasil se   pouco a pouco.

22. (oferecer) Eu sempre   um cafezinho às minhas 
visitas.

23. (surpreender) Ele sempre me  .
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UNIDADE 7

Verbo regular terminado em IR – Presente do 
Indicativo

Eu abro

Você abre

Ele abre

Ela abre

Nós abrimos

Vocês abrem

Eles abrem

Elas abrem

Airamaia Chapina - 55 11 9 9398-8322 
aira@schola-sp.com.br



www.schola-sp.com.br 25

Complete:

1. (incidir) A CPMF não   mais sobre movimentações 
fi nanceiras. 

2. (discutir19) Eu nunca   com meu marido.

3. (dividir) Nós sempre   o prato. 

4. (emitir) Eu trabalho no Consulado da Itália, eu  
passaportes.

5. (incutir) Ele   más ideias no meu fi lho.

6. (abrir) Eu   a loja todos os dias.

7. (assistir) Elas nunca   à televisão. 

8. (decidir) Vocês   o que vocês acham melhor.

9. (imprimir) Eu   vários exercícios para meus 
alunos.

10. (desistir) Ele nunca   

11. (readquirir) Eles   o equilíbrio fazendo Yoga. 

12. (garantir) Eu   meu serviço. 

13. (diminuir) O défi cit da Previdência  .

14. (expandir) Nossos negócios   ano a ano.

15. (investir) Marco e José   em ouro.

16. (proibir) O Brasil   a importação de mais de 5000 
unidades de veículos por ano.

17. (reunir) Nós sempre nos   para discutir os 
novos projetos.

18. (sorrir) Eles raramente  .

19. (sugerir) O que você  .

20. (transferir) Nós   nosso dinheiro para fora do 
Brasil.

19 to discuss, argue
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21. (tossir) Carmen   muito depois de fumar.

22. (conferir) Eles   documento por documento.

23. (consumir) Eu   muita carne.

24. (atingir) Estas medidas   principalmente os mais 
pobres.

25. (assumir) Gabriel   o cargo amanhã.
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UNIDADE 8

Verbos regulares terminados em AR – Pretérito 
Perfeito do Indicativo

Eu falei

Você falou

Ele falou

Ela falou

Nós falamos

Vocês falaram

Eles falaram

Elas falaram
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Complete:

1. (cortar) Você   o cabelo?
2. (cumprimentar) Ela não me   hoje.
3. (cumprimentar) Eles se   com um aperto de mão.
4. (acabar de20) Eles   chegar de Londres.
5. (abraçar) Eles se   com paixão.
6. (abaixar) A aluna se   para pegar a caneta.
7. (acabar) O jogo   empatado.
8. (acalmar) Nós   os manifestantes.

9. (dobrar) As despesas .
10. (divorciar) Eles se   depois de quarenta anos 

de casados.
11. (dobrar/guardar) Você já   e   suas 

roupas?
12. (pegar21) Eu   esta blusa emprestada.
13. (emprestar) Eu já   tudo que eu tinha a você, 

agora eu não emprestarei22 nem mais um centavo.
14. (empregar) Eles   métodos de tortura para 

descobrir a verdade.
15. (educar) Nós   nossos fi lhos com muito carinho.
16. (embrulhar) Eu   o presente.
17. (embrulhar) Nós   os sanduíches para levar ao 

piquenique.
18. (desmaiar) Estou com problemas de saúde, eu já  

duas vezes esta semana.
19. (despachar) Eu já   toda a mercadoria para os 

E.U.A. 

20 acabar de chegar = have just arrived
21 verbos terminados em – gar têm discordância gráfi ca na 1ª pessoa do singular do 

Pretérito Perfeito, ou seja, guei, é necessário acrescentar um “u”.
22 emprestarei = vou emprestar = futuro
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20. (jogar23) Ela   todo lixo fora. 

21. (jogar) Eu   vôlei ontem.

22. (deixar) Meu pai não me   ir à festa.

23. (depositar) Eu   meu dinheiro na poupança24.

24. (copiar) Eu já   todos os arquivos.

25. (criar) Os cientistas   várias vacinas.

23 to throw away, to play
24 um tipo de investimento muito popular no Brasil, similar à “saving account”
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UNIDADE 9

Verbos regulares terminados em ER – Pretérito 
Perfeito do Indicativo

Eu bebi

Você bebeu

Ele bebeu

Ela bebeu

Nós bebemos

Vocês beberam

Eles beberam

Elas beberam
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Complete:

1. (abastecer) Ontem eu   meu carro com etanol.
2. (abater) O frigorífi co25   três mil cabeças de 

gado no mês passado.
3. (adoecer) Mariana   gravemente depois que 

seu marido morreu.
4. (adormecer) Eu   assistindo à televisão.
5. (agradecer) Nós o26   pela ajuda prestada.
6. (amadurecer) As bananas ainda não  .
7. (amanhecer) Anteontem   chovendo.
8. (amolecer) O coração de Fernanda   quando as 

crianças começaram a chorar.
9. (amortecer) A folhagem   a queda27.
10. (anoitecer) Já  . 
11. (anteceder) O nome do presidente que   Lula é 

Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC.
12. (apodrecer) As frutas  .
13. (arrepender) Eu me   amargamente.
14. (ceder) Ele   às minhas exigências.
15. (combater) Os russos   ferozmente Napoleão.
16. (comparecer) Antônio não   à festa.
17. (compreender) Nós não   porque ele fez isto.
18. (concorrer) Nós   a um carro.
19. (conviver) Eu já   com pessoas muito 

especiais28.
20. (defender) Eles   seu país contra o ataque 

inimigo.

25 cold storage plant
26 him
27 fall
28 Uma pessoa especial em português signifi ca uma boa pessoa, é um adjetivo positivo.
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21. (derreter) O sorvete  .

22. (desobedecer) Os fi lhos   ao pai.

23. (devolver) Ele ainda não me   o dinheiro que 
eu lhe emprestei.

24. (dissolver) A cozinheira   a maisena no leite.

25. (emagrecer) Joaquim   25 quilos.

26. (empalidecer) Ela   quando me viu.

27. (empobrecer) A Argentina   durante a última 
década.

28. (encher) Ele   o tanque do carro. 

29. (encolher) A roupa  .

30. (enlouquecer) Eu   quando fi quei sabendo que 
ele me traiu. 

31. (endurecer) O pudim não   devo ter feito 
alguma coisa errada. 

32. (enfraquecer) O exército iraquiano   depois do 
ataque americano. 

33. (entristecer-se) Ele se   com a morte de seu 
cachorro. 

34. (envelhecer) Meu avô   muito nos últimos dois 
anos. 

35. (envolver-se) Ele não se   na briga. 

36. (esconder-se) Marcos se   da mãe porque sabia 
que ela estava brava com ele. 

37. (espremer) Juliana   cinco laranjas para fazer 
um suco. 

38. (estabelecer) O chefe do tráfi co29   o toque de 
recolher na favela. 

39. (ferver) O leite   até derramar. 

29 comércio ilegal.
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40. (fornecer) A testemunha   todos os dados 
que a polícia pediu.

41. (fortalecer) Brasil e Argentina   as alianças 
comerciais.

42. (interromper) Fabiana e Alessandro   a reunião. 

43. (ofender) Vocês   aquele senhor. 

44. (perceber) Ana não   que estava sendo seguida. 

45. (permanecer) Ele   em silêncio. 

46. (prender) Os policiais   o ladrão. 

47. (promover) O diretor da área   Thiago por seu 
ótimo trabalho. 

48. (pretender30) Eles não   ofender ninguém. 

49. (proteger) O segurança   bravamente o deputado. 

50. (responder) Você não   à minha pergunta com 
clareza. 

51. (restabelecer) O Congresso de Viena   o status 
quo. 

52. (socorrer) Os policiais nos  . 

53. (sofrer) Eu   muito durante a guerra. 

54. (oferecer) Eu lhe   uma proposta irrecusável. 

55. (ofender) Desculpe se eu   você, juro que foi sem 
querer. 

30 to intend
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UNIDADE 10

Verbos regulares terminados em IR – Pretérito 
Perfeito do Indicativo

Eu abri

Você abriu

Ele abriu

Ela abriu

Nós abrimos

Vocês abriram

Eles abriram

Elas abriram
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Complete:

1. (atingir) Uma bala31   meu braço direito. 

2. (adquirir) Tudo que eu   foi com o meu trabalho. 

3. (abrir) Eu   esta porta ontem. 

4. (abrir) Nós   o cofre a semana passada. 

5. (abrir) Nossa empresa   uma nova loja no mês 
passado.

6. (partir) O avião   há quinze minutos. 

7. (dividir) Pedro e Angelo   a conta. 

8. (preferir) Ontem, ele   fi car em casa. 

9. (discutir) Eles   durante muito tempo ontem à noite. 

10. (advertir) O guarda de trânsito   o motorista 
para não correr. 

11. (advertir) O árbitro   o jogador duas vezes. 

12. (afl igir) Todos se   com o barulho. 

13. (ferir) Eu me   com uma faca. 

14. (ferir) Você   meus sentimentos. 

15. (destruir) A enchente   toda a cidade. 

16. (defi nir) O Copom32 ainda não   a taxa de juros. 

17. (cuspir) Ele   na minha cara. 

18. (assistir a) Nós   à conferência do Kanitz ontem. 

19. (pedir) Você trouxe tudo que eu lhe  ?

31 bullet
32 Comitê de Política Monetária que defi ne a cada 45 dias a taxa básica de juros 

(Selic)
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UNIDADE 11

Verbos irregulares SER e IR33 – Pretérito Perfeito do 
Indicativo

Eu fui

Você foi

Ele foi

Ela foi

Nós fomos

Vocês foram

Eles foram

Elas foram

33 os verbos ser e ir no pretérito perfeito apresentam a mesma conjugação.
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Complete:

Ser

1. O fi lme a que eu assisti ontem   interessante.
2. Eu   síndico do prédio no ano passado.
3. Nós   colegas de faculdade.
4. Carla e Renata   advogadas do José Dirceu34.
5. Você   colega dele na faculdade?
6. Eu   soldado do exército americano no Vietnã em 1969.
7. Ele   uma criança muito estudiosa.
8. Ele   um grande pai.
9. A peça de ontem   muito engraçada.
10. Eu   aplaudido e ovacionado.
11. Eles   mortos em 1978.
12. O Show   maravilhoso.

Ir

1. Nós   para o Leste Europeu com eles.
2. Meus irmãos não   para a escola ontem.
3. Joana, você já   à Bahia?
4. Eu nunca   ao Japão.
5. Anteontem, eu   ao cinema.
6. Você já   a este barzinho?
7. Elas   embora hoje de manhã.
8. Nós   para lá no ano retrasado.
9. Vocês   ao MASP35?
10. Eu   a Milão no ano passado.
11. Ele   à França em 1999.

12. Tatiana e Daiana   trabalhar fora do país.

34 Ministro da Casa Civil durante o governo Lula, que além de cassado, também foi 
condenado no caso do Mensalão. 

35 Museu de Arte de São Paulo
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UNIDADE 12

Verbos irregulares ESTAR e TER – Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu estive  Eu tive

Você esteve  Você teve

Ele esteve  Ele teve

Ela esteve   Ela teve

Nós estivemos  Nós tivemos

Vocês estiveram  Vocês tiveram

Eles estiveram  Eles tiveram

Elas estiveram  Elas tiveram
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Complete:

Estar

1. Eu   no Canadá em 1989.

2. Os franceses   no Rio em 1555.

3. Os holandeses   em Pernambuco em 1630.

4. A rainha da Inglaterra   no Brasil em 2003.

5. Vocês já   na China?

6. Nós   na Arábia Saudita em 1976.

Ter

1. Nós   muito trabalho na semana passada.

2. Paulo   problemas no escritório.

3. Ele   dor de barriga.

4. Eu não   aula ontem.

5. Eles não   tempo para terminar o trabalho.

6. Eu   uma reunião hoje de manhã.
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UNIDADE 13

Verbo irregular PÔR36 – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu ponho  Eu pus

Você põe  Você pôs

Ele põe  Ele pôs

Ela põe  Ela pôs

Nós pomos  Nós pusemos

Vocês põem  Vocês puseram

Eles põem  Eles puseram

Elas põem  Elas puseram

36 ‘Pôr uma roupa’ signifi ca vestir e ‘pôr a mesa’ signifi ca arrumar a mesa, colocando 
pratos, talheres, copos e guardanapos.
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Complete:

Presente

1. Eu   pouco açúcar no café, mas ele não  .

2. Ele não   açúcar na caipirinha.

3. Eles   os documentos no cofre, mas e eu   
na gaveta do escritório.

4. A gente   terno e gravata para trabalhar.

5. Onde você   seu dinheiro?

6. Quem   a mesa na sua casa?

7. Onde a empregada   as xícaras?

8. Nós   anúncios no jornal.

9. Eu   roupas confortáveis para fi car em casa.

10. Eles   as encomendas no correio todas as 
sextas-feiras.

Pretérito perfeito

1. Eu não sei onde ela   a minha saia.

2. Alguém   os papéis na gaveta.

3. Eu   meu carro na garagem.

4. Nós   nosso carro no estacionamento.

5. Anteontem eu   a blusa que você me deu.

6. Eles   a mesa.

7. Antes de ontem eu   meus brincos novos.

8. Ainda bem que eu não   todo meu dinheiro neste 
banco.

9. Quem   este copo em cima da mesa?

10. Carolina e Daniela   o material na internet para os 
alunos baixarem.
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UNIDADE 14

Verbo irregular DAR – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu dou  Eu dei

Você dá  Você deu

Ele dá  Ele deu

Ela dá  Ela deu

Nós damos  Nós demos

Vocês dão  Vocês deram

Eles dão  Eles deram

Elas dão  Elas deram
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Complete:

Presente

1. Nós não   informações por telefone.

2. Eu sempre   tudo que ele quer.

3. Ele nunca   gorjetas.

4. Sempre que possível, eu   informações.

5. Elas   aula de Inglês.

6. Vocês   descontos.

7. Dessa forma, não  

8.   para a gente fazer uma reunião amanhã de 
manhã?

9. Eu   bronca nos meus fi lhos quando eles são 
mal-educados.

10. Camila e Michele   jantares maravilhosos na casa 
delas.

Pretérito perfeito

1. Ela me   um relógio de presente.

2. Rodrigo me   um beijo.

3. Nós   bom-dia para todo mundo.

4. Quem lhe   permissão para usar meu computador?

5. Eu   um ovo de Páscoa para ela.

6. Eles não me   nada de aniversário.

7. Eu não   gorjeta porque fui mal atendido.

8. A gráfi ca me   um desconto.

9. A professora Marília   aula ontem de manhã.

10. Você   todas as informações que foram solicitadas?
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UNIDADE 15

Verbo irregular DIZER – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu digo  Eu disse

Você diz  Você disse

Ele diz  Ele disse

Ela diz  Ela disse

Nós dizemos Nós dissemos

Vocês dizem  Vocês disseram

Eles dizem  Eles disseram

Elas dizem  Elas disseram
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Complete:

Presente 

1. Nós   bom dia para todo mundo

2. Eu sempre   a verdade, mas ele nem sempre  .

3. A gente sempre   o que a gente pensa.

4. Você   que trabalha demais.

5. O que vocês   nesta situação?

6. Eu nem sempre   o que eu quero.

7. A gente   obrigada?

8. Você   para seus alunos estudarem?

Pretérito perfeito

1. O que você   para ela?

2. Quem   isso?

3. Eu   toda a verdade para ela.

4. Nós   boa tarde para ele.

5. Eles   que estão muito cansados.

6. Elas   que vão embora daqui a pouco.

7. A que horas ele   que vai embora?

8. Eu não   tudo que eu queria.
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Verbo irregular VER37 – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu vejo  Eu vi

Você vê  Você viu

Ele vê  Ele viu

Ela vê  Ela viu

Nós vemos  Nós vimos

Vocês veem  Vocês viram

Eles veem  Eles viram

Elas veem  Elas viram

37 Os brasileiros usam muitas vezes o verbo ‘ver’ como sinônimo de ‘olhar’ e ‘assistir a’.
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Complete:

Presente

1. Eu sempre o38   na escola.

2. Ela nunca   fi lmes de suspense.

3. Nós   nossos amigos no fi m de semana.

4. Você sempre   sua mãe?

5. Vocês   seus amigos com frequência?

6. Karina e Beatriz não   comédias românticas.

7. Você sempre  o jornal?

8. Nós não   problemas neste projeto.

9. A gente sempre os39   no Clube de Golfe.

Pretérito perfeito

1. A Carol já   neve?

2. Eu nunca   um macaco.

3. A gente   um acidente horrível

4. Nós   a Mariana ontem.

5. Eles não me  .

6. Mário a40   sábado passado.

7. A Daniela   você na festa?

8. Você   a exposição nova no MIS41.

9. Nós ainda não   este fi lme.

10. Eu   uma peça ótima no teatro ontem.

38 him
39 them
40 her
41 Museu da Imagem e do Som.
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UNIDADE 17

Verbo irregular FAZER – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu faço  Eu fi z

Você faz  Você fez

Ele faz  Ele fez

Ela faz  Ela fez

Nós fazemos Nós fi zemos

Vocês fazem  Vocês fi zeram

Eles fazem  Eles fi zeram

Elas fazem  Elas fi zeram
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Complete:

Presente 

1. Eu sempre   o café.

2. Ela   uma comida deliciosa

3. Nós   compras no Mercado Municipal.

4. Você   tudo rápido.

5. Vocês não   nada certo.

6. A gente só   o que ela manda.

7. Eu só   o que eu quero. E você?

8. Você   sua mala ou a sua empregada   para 
você?

9. Onde você   compras?

10. Daniel sempre   festas neste salão de festas.

Pretérito perfeito

1. Quem   isto?

2. Ela   tudo direitinho.

3. Eu já   meu trabalho.

4. Ontem nós não   nada.

5. Quantos anos você  ?

6. Ele   um curso em Londres.

7. Você   o jantar hoje?

8. Quem   compras?

9. Eu   minha festa de casamento aqui.

10. A gente já   tudo que você pediu.
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UNIDADE 18

Verbo irregular QUERER – Presente e Pretérito 
Perfeito do Indicativo

Eu quero  Eu quis

Você quer  Você quis

Ele quer  Ele quis

Ela quer  Ela quis

Nós queremos Nós quisemos

Vocês querem Vocês quiseram

Eles querem Eles quiseram

Elas querem Elas quiseram
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Complete:

Presente 

1. Eu   café.

2. O que você   beber?

3. Nós   ir à praia.

4. Eles   um aumento de salário.

5. A gente   uma vida melhor.

6. Ela   viajar.

7. Patrícia   comprar tudo que vê.

8. Rafael e Bruno   correr de kart.

9. Eu   descansar.

10. As pessoas   um governo melhor.

Pretérito perfeito

1. Eles   me ajudar.

2. Aquele homem   me assaltar.

3. Nós   alugar um fi lme, mas não tinha na locadora.

4. Eu sempre   conhecer o Japão.

5. Eu não fui à festa porque eu não  .

6. O que ele   dizer?

7. Por que você não   viajar com seu irmão?

8. Eles   ir a pé.

9. Tânia   comprar um carro grande para caber 
toda a família.

10. Ele   tomar um banho e trocar de roupa para ir 
ao cinema.
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UNIDADE 19

Verbo irregular PODER – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu posso  Eu pude

Você pode  Você pôde

Ele pode  Ele pôde

Ela pode  Ela pôde

Nós podemos Nós pudemos

Vocês podem  Vocês puderam

Eles podem  Eles puderam

Elas podem  Elas puderam
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Complete:

Presente 

1. Eu não   ir embora agora.

2. Nós   fazer o que quisermos42.

3. Você não   fumar aqui.

4. Eles   sair mais cedo.

5. A gente não   comer gordura.

6. Gabriela   vir à festa com você.

7. Ela não   tirar mais de 10 dias de férias.

8. Ela   fazer tudo que ela quer.

9. Ela nunca   me atender, está sempre ocupada.

10. Angelo, você   vir aqui falar comigo?

Pretérito perfeito

1. Eu não vim porque eu não  .

2. Por que você não   sair mais cedo?

3. Nós não   embarcar.

4. Rafael   ir ao jogo.

5. A faxineira não   limpar as janelas.

6. Eles não   falar com o Dr. José.

7. Eles não   viajar conosco.

8. Eu não   fazer o depósito hoje.

9. Você   participar da reunião.

10. Luciana   terminar o relatório antes das 5.

42 Verbo ‘querer’ no futuro do subjuntivo que será estudado no livro 3.
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UNIDADE 20

Verbo irregular VIR – Presente e Pretérito Perfeito do 
Indicativo

Eu venho  Eu vim

Você vem  Você veio

Ele vem  Ele veio

Ela vem  Ela veio

Nós vimos  Nós viemos

Vocês vêm  Vocês vieram

Eles vêm  Eles vieram

Elas vêm  Elas vieram
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Complete:

Presente 

1. Eu sempre   de carro.

2. Como você   trabalhar?

3. Nós sempre   visitar mamãe.

4. Carla e Murilo sempre   juntos.

5. A gente   de ônibus.

6. Você sempre   aqui.

7. Nós sempre   trabalhar de metrô.

8. Ele   morar no Brasil no ano que vem.

Pretérito perfeito

1. Com quem ele  ?

2. Eu   sozinha.

3. Por que vocês não   trabalhar ontem?

4. Como você  ?

5. Eu   de carro.

6. Ele   a pé.

7. Elas   ao Brasil no ano retrasado.

8. A gente   aqui ontem.
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