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Prefácio

Este é o segundo livro da série Só Verbos. Nele abordaremos 
diretamente apenas os tempos do Modo Indicativo, embora já 
apareça em algumas sentenças o Modo Subjuntivo.

Saber conjugar e usar adequadamente as formas verbais é 
essencial para uma boa comunicação.

Pratiquem!

Bom trabalho a todos,

Aira
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uNiDADe 1

Presente Contínuo

O Presente Contínuo é formado com o verbo auxiliar ‘Estar’ 
conjugado mais o verbo principal no gerúndio. Veja o exemplo 
abaixo:

Verbo estar + gerúndio

Eu estou estudando

Você está estudando

Ele está estudando

Ela está estudando

Nós estamos estudando

Eles estão estudando

Elas estão estudando
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Para formar o gerúndio, é necessário tirarmos o ‘R’ do infinitivo 
do verbo e acrescentarmos ‘NDO’

conversar = conversa + ndo = conversando

beber = bebe + ndo = bebendo1

abrir = abri + ndo = abrindo2

Complete:

1. (conversar) Eu ____________ com meu chefe.

2. (crescer) O Brasil ____________.

3. (viajar/conhecer) Rodrigo _________ e _________ o Brasil.

4. (estacionar) Frederico ____________ o carro.

5. (fumar) Patrícia e Fernanda ____________ lá embaixo no 
‘fumódromo3.

6. (escrever) Nós ____________ um livro que será publicado 
no próximo ano.

7. (chover) ____________ muito.

8. (vazar) Leve seu carro ao mecânico, pois ________ óleo dele.

9. (demitir) A situação econômica do país não está fácil e a 
empresa ____________ vários funcionários.

10. (reunir) Eles ____________ provas para entrar na Justiça.

11. (fazer) O que você ____________.

12. (admitir) Não ____________ novos funcionários.

13. (vir) Eles ____________ de carro.

14. (ver) Paulo e Ana ____________ televisão.

15. (ensaiar) Eu ____________ a peça todos os dias à noite.

1 Os hispanofalantes têm o costume de acrescentar a letra ‘i’, devido ao Espanhol. É 
importante frisar que ‘comiendo’ não é Português e sim Espanhol. 

2 Os hispanofalantes têm o costume de acrescentar a letra ‘e’, devido ao Espanhol. 
É importante frisar que ‘abriendo’ não é Português e sim Espanhol.

3 Lugar onde se é permitido fumar.
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Pretérito Imperfeito do Indicativo

Amar amava, amava, amávamos, amavam

Beber bebia, bebia, bebíamos, bebiam

Abrir abria, abria, abríamos, abriam

Ter tinha, tinha, tínhamos, tinham

Pôr punha, punha, púnhamos, punham

Ser era, era, éramos, eram

Vir vinha, vinha, vínhamos, vinham
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Complete:

1. (ler) Hoje não tenho muito tempo para ler. Antigamente 
eu _____________ muito mais.

2. (ter) Hoje os empregados trabalham 7 horas por dia. 
Antigamente _____________ de trabalhar muito mais.

3. (haver) Ontem não pude entrar na loja porque __________ 
gente demais.

4. (estar) Quando abri o cofre, vi que o dinheiro não ________ 
mais lá.

5. (chover)   forte quando saí de casa.

6. (estudar) Conheci meus amigos quando ____________ na 
Universidade.

7. (falar-ouvir) Ele __________ enquanto elas ___________

8. (fazer-preparar) Ele _____________ o molho do macarrão 
enquanto eu _____________ a salada.

9. (ir) Eles _____________ comprar a casa, mas desistiram.

10. (ir) Ela _____________ contar tudo, mas ficou com medo 
e decidiu ficar calada.

11. (olhar) Ontem, toda vez que você ____________ para ele, 
ele _____________ para você.

12. (telefonar-estar) Não pude falar com ele: sempre que eu 
__________ ele _____________ ocupado.

13. (telefonar) Ele me   todos os dias, mas agora não me 
telefona mais.

14. (rezar) Antigamente os padres _____________ em Latim.

15. (namorar/encontrar) Quando nós ____________, nós nos 
_____________ no parque.

16. (engomar) Antigamente as mulheres _____________ as 
camisas de seus maridos.

17. (ser) Antigamente as coisas ___________ diferentes, hoje 
em dia ninguém mais tem tempo para nada.
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18. (estar) Ontem eu fui à cidade, o trânsito _____________ 
um horror.

19. (estar) Pedro ____________ dormindo quando ele chegou.

20. (pôr) Eu _____________ botas de neve no inverno quando 
eu morava no Canadá.

21. (estar) Eu _____________ almoçando, quando o telefone 
tocou.

22. (lavar / cozinhar) Enquanto eu _____________ a louça, ele 
_____________

23. (ir) Eu _____________ viajar, mas acabei cancelando a 
viagem.

24. (ir) Nós _____________ comprar aquele terreno, mas o 
proprietário já o tinha vendido.

25. (ensaiar) Os atores _____________ a peça todos os dias 
antes da estreia.

26. (ensinar) Antes eu _____________ Português para 
brasileiros, agora eu ensino Português para estrangeiros.

27. (forçar) Ele me _____________ a estudar.

28. (fumar) Eu_____________, agora não fumo mais.

29. (gritar) Ela _____________ de tanta dor.

30. (ler) Ana _____________ muito quando era criança.

31. (ir) Eu _____________ reclamar, mas desisti.
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Futuro do Presente

O Futuro do Presente é formado pelo Infi nitivo acrescido das 
terminações destacadas abaixo:

Eu comer + ei

Você comer + á

Ele comer + á

Ela comer + á

Nós comer + emos

Vocês comer + ão4

Eles comer + ão

Elas comer + ão

4 Atenção: o Futuro do Presente sempre terminará na 3ª pessoa do Plural com ÃO. 
Alguns alunos confundem com a 3ª pessoa do Pretérito Perfeito devido à 
pronúncia. Exemplo: COMERAM é  passado e a penú ltima sí laba é  a mais forte. 
No Futuro, diz-se COMERÃO, e a ú ltima sí laba é  a tô nica”.
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Neste tempo verbal há apenas 3 verbos considerados irregulares:

Fazer, Dizer e Trazer (todos terminados em ZER), neste caso 
usamos as terminações acima  mas tiramos o ‘EZ’ do radical, 
ou seja:

Eu fazerei = farei

Você fazerá = fará

Ele fazerá = fará

Ela fazerá = fará

Nós fazeremos = faremos

Vocês fazerão = farão

Eles fazerão = farão

Elas fazerão = farão

Complete:

1. (integrar) O governo _______________ todas as linhas de 
ônibus.

2. (mencionar) Eu não __________ nada do que conversamos 
hoje.

3. (interditar) A CET5 ___________ a ponte para manutenção.
4. (magoar) Eu nunca o _____________.
5. (naturalizar) Eu me _______________ brasileiro.
6. (parabenizar) Eu o ____________ pelo trabalho bem-feito.
7. (cremar) Nós _______________ o corpo.
8. (abrir) Nós ____________ as cervejas enquanto você pega 

os salgadinhos.
9. (assinar) Nós _____________ o contrato amanhã.
10. (arrumar) Eu ______________ a casa amanhã.
11. (ganhar) Nós _______________ um ótimo bônus, pois 

atingimos a meta de vendas.

5 Companhia de Engenharia de Tráfego responsável pela administração do trânsito 
em São Paulo
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12. (ser) O foguete _______________ lançado à noite.
13. (lançar) Nós _______________ mais dois novos produtos 

no próximo mês.
14. (estar) Aconteça o que acontecer, eu sempre _____________ 

ao seu lado.
15. (fazer) Leve uma blusa, porque _______________ frio.
16. (dar) Eu lhe ____________ tudo que eu tenho para que 

você seja feliz.
17. (racionar) O governo _____________ a água porque não 

está chovendo o suficiente e os reservatórios estão secando.
18. (eliminar) Vocês __________ os concorrentes rapidamente.
19. (chamar) Meu filho se _______________ Pedro.
20. (casar) Eles se _______________ no próximo mês.
21. (caber) Será que todas estas malas ____________ no carro?
22. (trazer) Eles _______________ a sobremesa.
23. (atacar) Os gafanhotos _______________ toda a plantação.
24. (atingir) Eu tenho certeza que você ______________ todos 

os seus objetivos.
25. (aplicar) O farmacêutico lhe ______________ uma injeção.
26. (apagar) Os bombeiros _______________ o fogo.
27. (anunciar) Nós _______________ o casamento.
28. (alimentar) Eu não _______________ as esperanças dele.
29. (amar) Eu sempre o _______________.
30. (analisar) Eu _______________ os dados cuidasosamente.
31. (alugar) Eles _______________ uma casa na praia de 

Copacabana.
32. (dizer) Gabriel jamais _______________ a verdade.
33. (dividir) Eu _______________ meu prato com você.
34. (despedir-se) Eu __________ de você amanhã no aeroporto.
35. (depender) O sucesso da empresa _______________ do 

empenho de todos os funcionários.

36. (dizer) Eu _____________ a verdade.
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Futuro do Pretérito6

O Futuro do Pretérito é formado pelo Infi nitivo acrescido das 
terminações destacadas abaixo:

Eu comer + ia

Você comer + ia

Ele comer + ia

Ela comer + ia

Nós comer + íamos

Vocês comer + iam

Eles comer + iam

Elas comer + iam

6 O Futuro do Pretérito é chamado nas outras Línguas Românicas de Condicional.
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Neste tempo verbal há apenas 3 verbos considerados irregulares:
Fazer, Dizer e Trazer (todos terminados em ZER), neste caso 
usamos as terminações acima  mas tiramos o ‘EZ’ do radical, 
ou seja:
Eu fazeria = faria
Você fazeria = faria
Ele fazeria = faria
Ela fazeria = faria
Nós fazeríamos = faríamos
Vocês fazeriam = fariam
Eles fazeriam = fariam
Elas fazeriam = fariam
Se você acordasse7 mais cedo, você não chegaria atrasado. 

Complete:

1. (poder) Se o fazendeiro arrendasse mais terras, ele 
______________ plantar mais. 

2. (ficar) Se ela alisasse o cabelo, ela ______________ mais 
bonita.

3. (largar) Se você se apaixonasse por uma mulher em outro 
país, você ______________ tudo para ficar com ela, caso 
ela fosse a mulher da sua vida?

4. (gastar) Se você apagasse as luzes, nós não ______________ 
tanta energia elétrica.

5. (ter) Se mais pessoas adotassem crianças, nós não 
____________ tantos orfanatos.

6. (haver) Se as mulheres não abortassem, não ___________ 
tantas clínicas de aborto clandestinas.

7 Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. Embora não tenhamos abordado o Subjuntivo 
até o momento, os hispanofalantes são capazes de compreendê-lo. Neste exercí-
cio é importante que o aluno esteja atento à construção do Futuro do Pretérito e 
não ao Subjuntivo.
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7. (emagrecer) Se você adoçasse o café com aspartame, você 
_____________.

8. (ser) Se todas as mães amamentassem os filhos com o leite 
materno, as crianças ______________ mais saudáveis.

9. (trabalhar) Se você remunerasse melhor seus funcionários, 
eles ______________ melhor.

10. (perdoar) Se ele se arrependesse verdadeiramente, eu o 
______________.

11. (alugar) Se José alugasse a sua casa, eu a ______________ 
nas férias. 

12. (economizar) Se nós acampássemos, nós ____________.

13. (dar) Se você podasse esta árvore, ela ____________ mais 
frutos. 

14. (ter) Se ele acatasse as minhas ordens, ele não ____________ 
problemas. 

15. (ficar) Se a prefeitura arborizasse a cidade, São Paulo 
____________ muito mais bonita. 

16. (molhar) Se você arregaçasse as mangas, você não as 
____________. 

17. (dar) Se eles adubassem a terra, ela ____________ muito 
mais frutos. 

18. (sonegar) Se o governo cobrasse menos impostos, as 
pessoas ______________ menos. 

19. (fazer) Se você sorrisse mais, você ______________ mais 
amigos. 

20. (morrer) Se ela soubesse a verdade, ela _____________. 

21. (poder) Se nós despedíssemos os maus funcionários, nós 
_____________ contratar pessoas mais capacitadas. 

22. (convidar) Se eu o conhecesse  eu o _____________ para a 
festa. 
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23. (haver) Se o governo alfabetizasse todas as crianças, logo 
não ______________ mais tantos analfabetos. 

24. (ser) Se eu gerenciasse esta área, garanto que ela 
___________ melhor.

25. (acabar) Se o governo liberasse o uso de drogas, o poder do 
tráfico _____________.

26. (ter) Se você mastigasse mais a comida, você não 
_____________ problemas estomacais.

27. (ter) Se a população votasse conscientemente, nós 
_____________ melhores governantes

28. (perder) Se você zelasse pelas suas coisas, você não as 
_____________. 

29. (morrer) Se eu vivesse no Canadá, eu _____________ de 
frio.

30. (ser) Se você resumisse os textos, _____________ mais 
fácil estudar.

31. (fazer) Se você fosse presidente dos Estados Unidos, o que 
você _____________? 

32. (ter que) Se as escolas preparassem melhor os alunos, 
eles não _____________ fazer cursinho8 para passar no 
vestibular9.

8 Curso pré-vestibular. É um curso que prepara os estudantes para o vestibular. 
9 Vestibular é o exame para entrar na Universidade.
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Pretérito Mais-Que-Perfeito10 Composto do Indicativo

Verbo TER no Pretérito Imperfeito do Indicativo + Particípio:

Particípio: retira-se ar e acrescenta-se ado

– retira-se er e acrescenta-se ido

– retira-se ir e acrescenta-se ido

Particípios Regulares

andar andado
falar falado
comprar comprado
comer comido
beber bebido

10 Há a forma do Pretérito Mais-que-perfeito simples, mas é somente usada aqui no Brasil 
nos textos literários.
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ter tido
ser sido
decidir decidido
exibir exibido
admitir admitido

Particípios Irregulares

dizer dito
fazer feito
escrever escrito
ver visto
abrir aberto
cobrir coberto
vir vindo
pôr posto

Eu não comprei a revista, porque Beatriz já tinha comprado.

Mário veio de táxi, porque ele já tinha vendido o carro.

Quando eu cheguei, eles já tinham ido embora.

Complete:

1. (discutir) João estava nervoso porque ele ______________
com o chefe.

2. (resolver) Eu já ______________ ir à festa quando ele ligou 
me convidando para jantar.

3. (partir) O avião já ______________ quando nós chegamos 
ao aeroporto.

4. (ver) Ele nunca ______________ mulher tão bonita, por 
isso ficou completamente apaixonado.

5. (ir) Quando ele chegou à reunião, todos já ______________
embora.
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6. (vender) Nós queríamos muito comprar aquela casa, mas o 
dono já a ______________ para outra pessoa.

7. (dizer) Ninguém acreditou, mas ele ______________ a 
verdade.

8. (fazer) Nós nunca _____________ aquele tipo de trabalho, 
por isso demoramos tanto tempo.

9. (escrever/responder) Paulo reclamou porque ele já 
_________ três e-mails e ela ainda não ________ a nenhum 
deles.

10. (pôr / fazer) Quando o Angelo chegou para o jantar, sua 
esposa já ____________ a mesa e ___________ a comida.

11. (gastar) Paulo não pôde pagar o seguro do carro porque já 
______________ todo seu salário em baladas11.

12. (vir) Foi a primeira vez que Juliana veio à minha casa. Ela 
nunca ___________

13. (brigar) Nós nunca _____________ antes.

14. (cobrir) Eu ______________ a piscina para a chuva não 
sujá-la.

11 Gíria: qualquer festa realizada numa boate. (agito noturno)
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Verbo irregular LER – Presente e Pretérito Perfeito do 
Indicativo

Eu leio Eu li

Você lê Você leu

Ele lê Ele leu

Ela lê Ela leu

Nós lemos Nós lemos

Vocês leem Vocês leram

Eles leem Eles leram

Elas leem Elas leram

= CRER
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Complete com os verbos LER e CRER no tempo adequado12:

1. Eu sempre __________ à noite. E você? Você ___________?

2. Eles ____________ a Veja13 semanalmente. Eu também 
____________.

3. Quando ele chegou, eu já ______________ o contrato e 
feito todas as minhas anotações.

4. Eu não _____________ o artigo sobre o Chico Buarque 
que saiu na semana passado no jornal. Você ___________?

5. Renata _____________ o texto, mas não entendeu.

6. Só ele ______________ a seção de esportes diariamente, 
Joana não ______________. 

7. Eu não ______________ em Deus.

8. Geralmente nós nunca _____________ o jornal de manhã. 
Elas também não ______________. Ninguém tem tempo.

9. Nós ______________ que ele vai gostar do projeto que 
você fez.

10. No domingo, a gente ______________ o jornal inteiro. Eu 
não sei se Mariana e Camila também _____________.

11. A gente ______________ hoje de manhã no jornal que vai 
chover amanhã.

12. Elas ______________ muito nas férias, porque choveu 
muito e não tinham nada para fazer.

13. Eu não ______________ nas promessas feitas pelos 
políticos.

14. Vocês já ______________ o contrato? Não, nós ainda não 
______________.

15. José _____________ na história que Camila lhe contou?

16. Estou ______________ um livro bem interessante.

12 Qualquer tempo do modo indicativo.
13 Nome de uma das revistas mais importantes do Brasil.
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17. Érica sempre ______________ as bulas antes de tomar 
qualquer remédio.

18. Amanhã, Roberto ______________ todos estes documentos.

19. Você já ______________ este livro ou foi a primeira vez 
que você o ______________?

20. O que você está ______________?

21. Você ______________ em Deus?

22. Francisco ____________ na história que você lhe contou?
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Verbo irregular TRAZER – Presente e Pretérito 
Perfeito do Indicativo

Eu trago  Eu trouxe

Você traz  Você trouxe

Ele traz  Ele trouxe

Ela traz  Ela trouxe

Nós trazemos Nós trouxemos

Vocês trazem  Vocês trouxeram

Eles trazem  Eles trouxeram

Elas trazem  Elas trouxeram
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Complete com o verbo no tempo adequado:
1. (Presente) Eu ______________ boas notícias. 
2. (Pretérito Perfeito) Ninguém ___________ nada para mim.
3. (Presente) O carteiro ______________ as correspondências.
4. (Presente) Ele sempre ____________ o livro de Português 

para a aula. 
5. (Presente) Fique sentado! Eu lhe _____________ o café.
6. (Presente) Vocês sempre ______________ seus filhos aqui?
7. (Futuro do Presente) Tânia ______________ seu namorado 

para jantar com a família.
8. (Pretérito Perfeito) O telegrama _____________ novidades. 
9. (Presente) Elas sempre nos ______________ presentes.
10. (Pretérito Perfeito) Fomos ao supermercado e ___________ 

tudo que você pediu. 
11. (Presente Contínuo) Eles estão ______________ o material 

que eu lhes pedi.
12. (Futuro do Presente) Nós ______________ um presente 

bem bonito para você.
13. (Pretérito Perfeito) Quem ______________ isso para cá?
14. (Pretérito Perfeito) Você já ______________ as cadeiras?
15. (Pretérito Perfeito) Por que vocês não _________ sua filha?
16. (Pretérito Perfeito) Eu não posso pagar a conta porque não 

_____________ dinheiro.
17. (Pretérito Perfeito) Este computador até hoje só nos 

______________ problemas.
18. (Futuro do Presente) Ele _____________ as carnes e a 

cerveja e elas ______________ os refrigerantes e as saladas 
para o churrasco.

19. (Presente Contínuo) Eu _____________ o café, quando 
encontrei Gabriela.

20. (Futuro do Presente) Eu ______________ os ingredientes 
para cozinhar.

21. (Futuro do Pretérito) Se eu tivesse um dicionário 
Português-Alemão, eu ______________ para a aula.
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Verbo irregular SABER14 – Presente e Pretérito 
Perfeito do Indicativo

Eu sei  Eu soube

Você sabe  Você  soube

Ele sabe  Ele soube

Ela sabe  Ela  soube

Nós sabemos Nós  soubemos

Vocês sabem  Vocês  souberam

Eles sabem  Eles  souberam

Elas sabem  Elas  souberam

14 É um verbo regular nos demais tempos verbais do indicativo.
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O verbo saber é trazudido em inglês por ‘to know’ e o verbo 
conhecer15 também, o que gera algumas confusões para não 
falantes de línguas românicas.

Seguem algumas dicas de quando usar os verbos SABER e 
CONHECER:

Saber: ter uma informação ou ter uma habilidade.

Eu sei quem é o presidente do Brasil.

Eu não sei quanto custa este carro.

Eu sei falar inglês.

Eu não sei nadar.

Conhecer: conhecer uma pessoa (quando você de alguma forma 
já foi apresentado a ela e já teve um contato pessoal), conhecer 
um lugar (quando você já esteve neste lugar) e conhecer uma 
situação ou um objeto (quando você já teve alguma experiência 
com uma situação semelhante ou contato com o objeto).

Eu conheço a Primeira-Ministra da Alemanha.

Eu não conheço a Índia

Eu conheço bem este problema, nós já passamos pela mesma 
coisa no ano passado.

Eu não conheço este tipo de produto.

15 O verbo conhecer no Presente do Indicativo é Eu conheço. Alguns hispanofalantes 
confundem e dizem “Eu conosco”, o que está totalmente errado, pois conosco é a 
contração da preposição com + o pronome nós, ou seja, with us.
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Complete com o verbo SABER, use o tempo adequado16:

1. Ontem eu ______________ que ele iria viajar.

2. Estou muito preocupada com a situação da empresa, não 
_____________ o que fazer.

3. Quando chegar a hora, você _____________ o que fazer.

4. Eu não _____________ jogar tênis. Você _____________?

5. Quando eu cheguei ao Brasil, eu não ______________ falar 
Português, agora eu ______________.

6. Na semana passada, eles _____________que serão pais17.

7. Vocês ______________ onde está a Valéria?

8. Nós não ______________ que vocês estavam precisando 
de ajuda, senão nós teríamos18 ajudado.

9. Carla ______________ na semana passada que a situação 
era complicada.

10. Thaís nunca ______________ o que está acontecendo na 
política do país porque não lê e nem assiste ao jornal.

11. Parabéns! Eu ______________ que vocês vão se casar 
daqui a 3 meses!

12. Antigamente, a maioria das pessoas não _____________ 
falar inglês, agora quase todo mundo ______________.

16 Qualquer tempo de Indicativo.
17 parents
18 Futuro do Pretérito (condicional) = would have
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Verbo irregular CABER – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu  caibo  Eu  coube

Você  cabe  Você  coube

Ele  cabe  Ele  coube

Ela  cabe  Ela  coube

Nós  cabemos Nós  coubemos

Vocês  cabem  Vocês  couberam

Eles  cabem   Eles  couberam

Elas  cabem  Elas  couberam
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão entre parênteses:

1. Ontem, eu tentei guardar estas caixas no armário, mas elas 
não ______________.

2. Veja se todos estes pratos ______________ na prateleira da 
cozinha.

3. Estes sapatos são pequenos, eles não _____________ em 
mim, estão apertados.

4. Este anel ______________ no seu dedo anular?

5. Eu não ______________ no seu carro.

6. Quantas pessoas ______________ neste salão de festas?

7. (Futuro do Presente) Este sofá não _____________ na 
minha sala quando eu voltar ao Japão.

8. ______________ 8 pessoas sentadas à mesa.

9. (Futuro do Pretérito) Com uma mesa redonda, ___________ 
mais pessoas.

10. Se você doasse as roupas velhas, suas roupas ___________ 
no armário.
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Verbo irregular SAIR – Presente e Pretérito Perfeito 
do Indicativo

Eu saio  Eu saí

Você sai   Você saiu

Ele sai  Ele saiu

Ela sai  Ela saiu

Nós saímos  Nós saímos

Vocês saem  Vocês saíram

Eles saem  Eles saíram

Elas saem  Elas saíram

= CAIR, TRAIR, DISTRAIR, ATRAIR, SUBTRAIR
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Complete com o tempo adequado:

1. (sair) Amanhã de manhã ______________ de viagem.

2. (sair) Não ______________ ontem porque estava nevando.

3. (atrair) Sujeira ______________ baratas.

4. (atrair) Vitrines bem decoradas ______________ os 
fregueses.

5. (cair) Olhe por onde anda, pois você pode ______________. 
As ruas desta cidade estão cheias de buracos.

6. (sair) Quando ele era adolescente não ______________ 
muito de casa, ele gostava de ficar jogando videogame.

7. (subtrair) Eu errei o problema de matemática na prova, 
porque eu ______________ em vez de somar.

8. (trair) Ele nunca ______________ a esposa.

9. (sair) A que horas você ______________ do trabalho?

10. (distrair) Você pode ficar quieto? Este barulho está me 
______________.

11. (distrair) Eu me ______________ assistindo à televisão.

12. (cair) Em que dia da semana ______________ o Natal este 
ano?

13. (cair) Flávia ______________ e quebrou a perna.

14. (trair) Eles ______________ os cúmplices e entregaram-
nos19 à polícia.

15. (sair) Eu sempre ______________ à noite para dançar.

19 them.
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Verbo irregular SUBIR – Presente do Indicativo

Eu  subo

Você  sobe

Ele  sobe

Ela  sobe

Nós  subimos

Vocês  sobem

Eles  sobem

Elas  sobem

= FUGIR20, SUMIR, CONSUMIR, ACUDIR, CUSPIR

20 O verbo FUGIR no Presente do Indicativo apresenta uma discordância gráfi ca na 
1ª pessoa do singular.

 Eu fujo.
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Complete com o tempo adequado:

1. (fugir) Marcos sempre ______________ de compromissos 
sérios com as mulheres.

2. (consumir) Os asiáticos ______________ mais peixes do 
que os brasileiros no geral.

3. (acudir) Eu caí na rua e um estranho me ______________ 
e levou-me ao Pronto-Socorro.

4. (subir) Eu sempre ______________ para casa de escada, 
mas meu marido ______________ de elevador. Ele é 
preguiçoso.

5. (cuspir) Os brasileiros não ______________ na rua, porque 
em nossa cultura, cuspir é falta de educação.

6. (fugir) Eu não o suporto e por isso sempre ____________ 
dele quando o vejo.

7. (consumir) Os brasileiros ______________ muita carne 
vermelha.

8. (sumir) Ele sempre ______________ quando eu mais 
preciso dele.

9. (consumir) No ano passado, o Brasil ______________ 
toneladas de frango.

10. (subir) Os preços estão ____________ Tudo está caríssimo.

11. (acudir) A União Europeia teve de ________________ a 
Grécia.

12. (subir) Carla sempre ______________ esta rua para chegar 
em casa.

13. (subir) O preço da comida ______________ mais do que o 
meu salário.

14. (acudir) Se ele realmente estivesse precisando de ajuda, eu 
o ______________.
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Verbo Irregular MEDIR – Presente do Indicativo

Medir

Eu  meço

Você  mede

Ele  mede

Ela  mede

Nós  medimos

Vocês  medem

Eles  medem

Elas  medem

= PEDIR, DESPEDIR, IMPEDIR
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou conforme 
sugestão à direita, entre parênteses:

1. (medir) Eu ___________ 1,63 m e Fernando ____________ 
1,83 m. 

2. (medir) A sala _____________ 30 m2, mas agora, depois da 
reforma, ela ______________ 20 m2. 

3. (medir) Dois hectares ______________ 20.000 m2.

4. (pedir) Eu sempre _____________ água para acompanhar 
as refeições. (Presente).

5. (pedir) Nós ______________ para que ele alterasse algumas 
normas.

6. (pedir) Eles _____________ um bolo de laranja com 
chocolate. (Pretérito Perfeito)

7. (despedir) Ele se ______________ com lágrimas nos olhos. 
(Pretérito Perfeito)

8. (despedir) Eu nunca me ______________ das pessoas nas 
festas; eu sempre saio à francesa21.

9. (despedir) As montadoras ______________ três mil 
funcionários. (Pretérito Prefeito)

10. (impedir) Eu não posso ______________ que ele beba.

11. (impedir) A quimioterapia ______________ que as células 
cancerígenas se reproduzam. (Presente)

12. (impedir) Eu não o ______________ de sair. (Presente)

21 Retirar-se à surdina, cautelosamente, sem ser percebido, de um lugar.
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Alguns verbos que apenas são irregulares na primeira 
pessoa do singular (Eu) do Presente do Indicativo

Ouvir   Perder

Eu ouço  Eu  perco

Você ouve  Você  perde

Ele  ouve  Ele  perde

Ela  ouve  Ela  perde

Nós  ouvimos Nós  perdemos

Vocês  ouvem  Vocês  perdem

Eles  ouvem  Eles  perdem

Elas  ouvem  Elas  perdem
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (ouvir) Eu sempre ______________ a CBN de manhã. 
(Presente)

2. (ouvir) Ele não ______________ nada, porque ele é surdo. 
(Presente)

3. (ouvir) Ontem nós fomos à sala São Paulo ____________ a 
magnífica Sinfonia.

4. (ouvir) Você ______________ o que eu disse?

5. (perder) Eu sempre __________ minhas chaves. (Presente)

6. (perder) Hoje eu ____________ a hora e cheguei atrasado 
no trabalho.

7. (perder) Ele sempre _____________ o trem das 7:30 e tem 
que esperar pelo próximo.

8. (ouvir) Quando eu morava em Berlim, eu sempre 
______________ os jornais alemães.

9. (pedir) Quando eu bebo álcool, eu sempre ____________ 
água com gás para não ficar bêbado.

10. (ouvir) Ele já está idoso e não _____________ bem.

11. (ouvir) Quando eu estou na fazenda, sempre ____________ 
o galo cantar de manhã.

12. (perder) Eu ____________ meu guarda-chuva ontem, já 
procurei por toda a casa e nada!
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Verbo irregular DORMIR – Presente do Indicativo

Eu  durmo

Você  dorme

Ele  dorme

Ela  dorme

Nós  dormimos

Vocês  dormem

Eles  dormem

Elas  dormem

= TOSSIR, ENGOLIR, DESCOBRIR, ENCOBRIR, RECOBRIR 
(exceção: explodir)
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (dormir) Eu ______________ cedo todos os dias. (Presente)

2. (dormir)Ele __________ com as galinhas22. (Presente)

3. (dormir) Eu não __________ bem antes de começar a tomar 
os tranquilizantes que o médico me receitou. (Pretérito 
Imperfeito)

4. (dormir) Hoje à noite, eu ____________ com os anjos23. 
(Futuro do Presente)

5. (dormir) Se eu não tivesse onde dormir, eu ______________ 
em um albergue público.

6. (tossir) Quando eu ___________, eu sinto dores fortíssimas 
no peito.

7. (tossir) Ele ______________ muito durante as crises de 
bronquite. (Pretérito Imperfeito)

8. (tossir) Quando ele ______________, ele expele sangue 
por causa da tuberculose.

9. (engolir) Eu __________ a comida sem mastigar. (Presente)

10. (engolir) Devido à infecção, ela está ___________ com 
muita dificuldade.

11. (engolir) As amígdalas do Ângelo estão tão inflamadas que 
ele mal ______________ água.

12. (cobrir) Ontem eu ___________ minha conta corrente24.

13. (descobrir) Todo final de mês minha conta ______________.

14. (cobrir) Eu vou ______________ as suas férias25.

15. (cobrir) Eu sempre me ___________ bem para não pegar 
friagem. (Presente)

22 Dormir com as galinhas significa dormir muito cedo.
23 Dormir bem.
24 Cobrir a conta-corrente significa pagar o saldo devedor.
25 Cobrir as férias de alguém significa substituí-lo.
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16. (encobrir) O amor ___________ a multidão dos pecados26. 
(Presente)

17. (encobrir) A mãe de Rafaela ____________ todos os seus 
erros. (Pretérito Imperfeito)

18. (descobrir) Pedro Álvares Cabral ____________ o Brasil.

26 Frase bíblica
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Verbo irregular PASSEAR – Presente do Indicativo

Eu  passeio

Você  passeia

Ele  passeia

Ela  passeia

Nós  passeamos

Vocês  passeiam

Eles passeiam

Elas  passeiam

= FREAR, PENTEAR, RECEAR, BLOQUEAR, SEMEAR
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (passear) Eu _______________ todos os dias no Parque do 
Ibirapuera. (Presente)

2. (passear) Eles sempre ________________ a pé pela cidade. 
(Presente)

3. (passear) Você _______________ ontem no Shopping 
Higienópolis?

4. (bloquear) A CET _______________ a marginal Pinheiros. 
(Pretérito Perfeito)

5. (bloquear) O Firewall ______________ sites suspeitos.

6. (recear) Eu _______________ que chova27.

7. (recear) Eu _______________ que ele não pudesse28 vir.

8. (semear) Quem ______________ vento colhe tempestade29.

9. (semear) O lavrador já _______________ as sementes.

10. (pentear) Elas se _______________ para o espetáculo. 
(Presente)

11. (passear) Eu _______________ por toda a cidade. (Pretérito 
Perfeito)

12. (frear) Ele _______________ bruscamente para não bater 
o carro. (Pretérito Perfeito)

13. (passear) Eu _______________ por toda a Europa, se eu 
tivesse dinheiro.

14. (pentear) Quando eu tinha cabelos longos, eu sempre os 
_______________.

27 Presente do Subjuntivo será estudado no livro 3.
28 Pretérito Imperfeito do Subjuntivo será estudado no livro 3.
29 Ditado popular.
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Verbo irregular PRODUZIR30 – Presente do Indicativo

Eu  produzo

Você  produz

Ele  produz

Ela  produz

Nós  produzimos

Vocês  produzem

Eles  produzem

Elas produzem

= ADUZIR, CONDUZIR, DEDUZIR, INDUZIR, REDUZIR, 
RELUZIR, TRADUZIR, INTRODUZIR

30 Todos os verbos terminados em UZIR não apresentam a vogal ‘e’ na 
3ª pessoa do singular do Presente do Indicativo.
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (produzir) Esta confecção _______________ pijamas 
lindos e baratos.

2. (conduzir) Ontem, eu encontrei um cego e o ___________ 
à sua casa. (Pretérito Perfeito)

3. (conduzir) Este fio _____________ eletricidade. (Presente)

4. (conduzir) Os policiais ___________ os presos à delegacia. 
(Presente)

5. (deduzir) Se você fizer um PGBL, você poderá 
_______________ 12% do Imposto de renda.

6. (deduzir) O que você ___________ desses fatos? (Presente)

7. (induzir) A hipnose ___________ as pessoas a se lembrarem 
do passado. (Presente)

8. (induzir) Ele me _______________ a cometer o crime. 
(Pretérito Perfeito)

9. (induzir) Às vezes, o médico _______________ o parto. 
(Presente)

10. (induzir) Eles _____________ a revolta. (Pretérito Prefeito)

11. (introduzir) Quem _______________ esta moda no Japão? 
(Pretérito Perfeito)

12. (introduzir) O médico _______________ uma sonda na 
boca do paciente para fazer endoscopia. (Pretérito Perfeito)

13. (produzir) Quantas toneladas de soja o Brasil ___________? 
(Presente)

14. (reduzir) A montadora ____________ a jornada de trabalho 
dos funcionários. (Pretérito Perfeito)

15. (reduzir) Precisamos _____________ os gastos da empresa.

16. (reduzir) Este aparelho ___________ o consumo de energia 
elétrica.(Presente)
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17. (reduzir) O uso de luvas _____________ em 50% a infecção 
hospitalar. (Presente)

18. (reluzir) Nem tudo que _____________ é ouro31. (Presente)

19. (traduzir) Ele _______________ textos chineses. (Presente)

20. (traduzir) Quando eles moravam na França, eles 
_____________ folhetos. (Pretérito Imperfeito)

31 Provérbio.
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Verbo irregular VESTIR – Presente do Indicativo

O verbo ‘VESTIR’ é irregular apenas na 1ª pessoa do Presente 
do Indicativo e consequentemente no Presente do Subjuntivo32.

Eu visto

Você veste

Ele veste

Ela veste

Nós vestimos

Vocês vestem 

Eles vestem

Elas vestem 

= FERIR, SENTIR, SERVIR, REPETIR, DIVERTIR, MENTIR, 
PREFERIR

32 O subjuntivo será abordado no Livro 3.
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (vestir) Eu sempre _____________ botas no inverno.

2. (vestir) Ela se _____________ muito bem.

3. (mentir) Ele é um mentiroso. Ele _________ o tempo todo.

4. (mentir) Você _____________ para ele? (Pretérito Perfeito)

5. (ferir) Sandra e Telma se _____________ no acidente. 
(Pretérito Perfeito)

6. (ferir) Eu sempre me _____________ com esta faca, preciso 
tomar cuidado.

7. (sentir) Você está se __________ bem? Você está tão pálida.

8. (sentir) Quando eu bebo muito, no dia seguinte eu sempre 
_____________ dor de cabeça. A minha ressaca é brava33.

9. (preferir) Eu _____________ chá a café. E vocês? O que 
vocês _____________? Nós _____________ café com leite.

10. (divertir)Ele é muito engraçado, nos mata de dar risada34, 
eu me _____________ muito com ele. Os meninos também 
se _____________.

11. (repetir) Eu preciso ____________ os verbos mil vezes.

12. (servir) Esta roupa _____________ em você.

13. (repetir) Estou cansada de repetir a mesma coisa todos os 
dias. Eu ____________ a mesma coisa todos os dias e você 
não me ouve.

14. (servir) Eu sempre __________ água para meus convidados, 
é bom beber água enquanto estamos bebendo alcoólicos.

33 Brava nesta sentença significa forte.
34 coloquial.
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Verbo irregular PREVENIR – Presente do Indicativo

O verbo prevenir é regular apenas na 1ª pessoa do plural (nós) 
do Presente do Indicativo.

Eu previno

Você previne

Ele previne

Ela previne

Nós prevenimos

Vocês previnem

Elas previnem

Eles previnem

= PROGREDIR, REGREDIR, TRANSGREDIR, DENEGRIR, 
AGREDIR
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Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (agredir) Ele sempre me ________ verbalmente. (Presente)
2. (agredir) Mário me ____________ com uma faca. (Pretérito 

Perfeito)
3. (agredir) Os policiais _____________ o rapaz. (Pretérito 

Perfeito)
4. (agredir) Eu não _____________ ninguém. (Presente)
5. (denegrir) Ele _____________ a minha imagem (Presente)
6. (prevenir) Eu o _____________ para que não falte às suas 

obrigações.
7. (prevenir) As vacinas ___________ as doenças. (Presente)
8. (prevenir) O Governo Estadual está realizando obras que 

_____________ as enchentes.
9. (progredir) O Brasil ___________ muito nos últimos anos.
10. (progredir) A tecnologia _____________ rapidamente. 

(Pretérito Imperfeito)
11. (progredir) A ciência, neste século, ____________ muito. 

(Futuro do Presente)
12. (progredir) A infecção _____________, apesar de João 

estar tomando antibiótico. (Presente)
13. (progredir) Fazendo fisioterapia, eu _____________ um 

pouco todos os dias. (Presente)
14. (regredir) Eu não sei o que está acontecendo com 

Mariazinha, pois ela está __________ ao invés de progredir.
15. (regredir) O tumor _____________ um pouco todos os 

dias. (Presente)
16. (transgredir) Marco Antônio ____________ a lei. (Pretérito 

Perfeito)
17. (transgredir) Eu não _____________ a lei. (Presente)
18. (transgredir) Vocês ___________ os limites do bom-senso. 

(Pretérito Perfeito)
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Verbos IRREGULARES terminados em UIR – Presente 
e Pretérito Perfeito do Indicativo

Construir

Eu construo  Eu construí

Você constrói  Você construiu

Ele constrói  Ele construiu

Ela constrói  Ela construiu

Nós construímos  Nós construímos

Vocês constroem  Vocês construíram

Eles constroem  Eles construíram

Elas constroem  Elas construíram

= DESTRUIR
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Possuir

Eu possuo   Eu possuí
Você possui   Você possuiu
Ele possui   Ele possuiu
Ela possui   Ela possuiu
Nós possuímos  Nós possuímos
Vocês possuem  Vocês possuíram
Eles possuem  Eles possuíram
Elas possuem  Elas possuíram

=FLUIR, POLUIR

Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (destruir) Mariana sempre _____________ todos os seus 
brinquedos.

2. (destruir) O ataque terrorista _____________ todo o 
vilarejo. (Pretérito Perfeito)

3. (possuir) Você _____________ algum documento de 
identificação? (Presente)

4. (destruir) Antigamente este tipo de praga _____________ 
toda a plantação de café, mas agora, com os herbicidas 
modernos, elas não _____________ mais.

5. (construir) A Carmargo Corrêa _____________ várias 
obras públicas.

6. (poluir/destruir) Esta empresa _____________ o rio, 
_____________ toda a fauna da região e o nosso governo 
não faz nada.

7. (fluir) Ontem, a palestra _____________ muito bem.
8. (possuir) Quantas casas Ricardo _____________?
9. (possuir) Eles _____________ muitas terras.
10. (despoluir) O governo japonês _____________ boa parte 

dos rios que foram poluídos.
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Pretérito Perfeito Composto do Indicativo

O Pretérito Perfeito Composto é uma locução verbal, na qual 
usamos o verbo TER como verbo auxiliar e que indica que uma 
ação começou no passado e que se prolonga até o momento 
presente, podendo se estender até um futuro próximo.35

Verbo TER + Particípio

Eu tenho comido

Você tem comido

Ele tem comido

Ela tem comido

Nós temos comido

Eles têm comido

Elas têm comido

35 Nunca usamos este tempo verbal em Português para nos referirmos a ações passa-
das já concluídas. Para ações já concluídas usamos o Pretérito Perfeito Simples. 
Eu comi, Eu fi z, Eu comprei, Eu viajei, Ele fumou etc.
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É muito importante que os estudantes hispanofalantes não 
confundam o uso deste tempo verbal em Português e em 
Espanhol, pois embora ambos tenham a mesma estrutura 
(verbo auxiliar + particípio) e o mesmo nome, seu uso é 
completamente diferente36.

Complete:

1. (estar) Ultimamente eu _____________ocupada, pois 
estou com novos projetos no trabalho.

2. (comer) Você _____________ bem? Você está tão magrinha.

3. (fazer) Ultimamente eu _____________ muitas viagens à 
Europa.

4. (dormir) Você _____________ tarde ultimamente?

5. (ir) Karine _____________ ao cinema?

6. (trabalhar) Eles _____________ bastante37.

7. (vir) Nós _____________ frequentemente visitá-la.

8. (chegar) O que está acontecendo? Por que você _________ 
atrasado todos os dias?

Perfeito Simples ou Composto?

1. (vir) Ontem nós __________ aqui, mas não havia ninguém. 
Então fomos embora sem falar com o Paulo.

2. (vir) Ultimamente Henrique ___________ duas vezes por 
mês para acompanhar a obra pessoalmente.

36 (Yo) he comido
 (Él/Ella) ha comido
 (Nosotros) hemos comido
 (Vosotros) habéis comido
 (Ellos/Ellas) han comido.
 “Mientras estábamos viendo la televisión, el ladrón ha entrado por la ventana.”
 Em português nós usaríamos outro tempo verbal para a sentença acima, diríamos: 

“Enquanto estávamos vendo televisão, o ladrão entrou pela janela.”
 “He cenado con mis amigos.” “Jantei com meus amigos.”
37 Muito.
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3. (perder) Eu _____________ muito tempo com você desde 
que você chegou. Basta! A partir de agora cuide de sua vida 
sozinho.

4. (fazer) O Eduardo está contente porque _____________ 
bons negócios ultimamente.

5. (ter) Desde o início do mês, eles _____________ reuniões 
diariamente, porque estão trabalhando em um grande 
projeto.

6. (perder) Ele _____________ o celular no cinema. 

7. (telefonar) Desculpe, eu não _____________ porque estava 
muito ocupado.

8. (fazer) Ele _____________ muita economia ultimamente 
porque quer comprar uma moto.

9. (ver) Eu não o _________ nas nossas festas ultimamente. 
Por onde você anda?

10. (ter) Você sabe da Laura? _____________ notícias dela?
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Verbos Pronominais

Chamamos de Verbos Pronominais os verbos que sempre vêm 
acompanhados de um pronome oblíquo38 (me, se, nos), uma 
vez que denotam ações próprias do sujeito.
Veja alguns exemplos: arrepender-se, sentar-se, levantar-se, 
despedir-se, queixar-se, zangar-se, pentear-se, vestir-se, sentir-
se, enganar-se, entre outros.
Observe a conjugação do verbo regular SENTAR-SE e veja como 
usamos os pronomes oblíquos neste caso.
Eu me sento Nós nos sentamos
Você se senta Vocês se sentam
Ele se senta Eles se sentam
Ela se senta Elas se sentam

38 Estes pronomes podem ter 3 funções nas sentenças: 
 1. Refl exiva – O sujeito faz e recebe a ação. Exemplo: Eu me penteei.
 2. Verbo Pronominal. Quando o verbo for Pronominal, é obrigatório o uso do 

pronome.
 3. Recíproca – Ação mútua. O sujeito faz uma ação e recebe esta ação de outro.
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Complete as frases com os seguintes verbos no tempo adequado 
ou sugerido à direita. 

Esteja atento ao uso do pronome adequado:

1. (despedir-se) Camila, o ônibus já vai partir. Precisamos 
_____________ agora mesmo.

2. (zangar-se) Você _____________ com ele só porque ele 
chegou 5 minutos atrasado?

3. (divertir-se) Na festa, todos _____________ alegremente.

4. (enganar-se) Não me lembro bem, mas se não ___________, 
ele mora nesta casa.

5. (enganar-se) A gente sempre _____________ com os 
homens.

6. (arrepender-se) Eu _____________ de ter ido lá. (Pretérito 
Perfeito)

7. (virar-se) Quando ela passou, todos os homenns 
_____________ para vê-la. Ela realmente era muito bonita.

8. (dirigir-se) Quando cheguei a Berlim, _____________ ao 
hotel.

9. (vestir-se) As crianças estavam atrasadas, por isto elas 
_____________ depressa e saíram correndo para a escola.

10. (servir-se) O jantar estava pronto, mas a empregada já 
tinha ido embora. Por isso nós mesmos _____________

11. (sentir-se) Quando estou cansado, não ___________ bem.

12. (sentir-se) Vou embora hoje mais cedo. Não estou 
_____________ bem.

13. (levantar-se) Eu __________ todos os dias às 6h da manhã.

14. (sentir-se) João não estava ___________ bem. Ele pegou 
um táxi e foi para casa.

15. (servir-se) Podem ___________ à vontade! A casa é de 
vocês.
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Pretérito Mais-que-perfeito Simples39

Forma-se a partir da 3ª pessoa do plural do Pretérito Perfeito 
do Indicativo. Conjugamos o verbo e retiramos a desinência 
número-pessoal ‘m’. Veja o exemplo abaixo:
Eles comeram  = comera
Eles abriram  = abrira
Eles foram  = fora
Eles trouxeram  = trouxera

Eu comera  Nós comêramos
Você comera  Vocês comeram40

Ele comera  Eles comeram

Ela comera  Elas comeram

39 Este tempo verbal é usado apenas na Literatura atualmente. Os brasileiros normal-
mente usam o Pretérito Mais-que-perfeito Composto, principalmente com o verbo 
ter. Eu tinha comido, Eu tinha ido etc.

40 Conjuga-se da mesma maneira da 3ª pessoa do plural do Pretérito Perfeito.
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Complete

As sentenças a seguir estão construídas com o Pretérito Mais-
que-perfeito Composto. Escreva à sua direita no Pretérito 
Mais-que-perfeito Simples:

1. Quando ele chegou, eu já tinha ido embora. _____________

2. Eu nunca tinha experimentado caipirinha com saquê. 
_____________

3. Quando eu fui pagar a conta, o garçom me informou que a 
conta já tinha sido paga. ________________

4. Ele amou o clube. Foi a primeira vez que ele veio, ele nunca 
tinha vindo aqui. ______________

5. Você já tinha visto este filme? _________________

6. Ele já tinha trazido tudo que você pediu? _____________

7. Nós nunca tínhamos visitado Búzios. _______________

8. Vocês já tinham comido picanha? _______________

9. Eu nunca tinha posto esta roupa. _________________

10. João gritou comigo. Não sei o que aconteceu, porque ele 
nunca tinha dito esse tipo de coisas. ______________
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Voz Passiva

Para entendermos melhor o que é a Voz Passiva, é importante 
que também entendamos o que é a Voz Ativa.

Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação verbal, é o sujeito que 
pratica a ação.

Camila comeu o pão;

Sujeito = Camila

Na voz passiva, o sujeito torna-se agente da passiva e o objeto 
torna-se sujeito paciente, ou seja, ele sofrerá a ação.

O pão foi comido pela Camila

O pão = sujeito paciente

A Camila = agente da passiva

“O agente da passiva, neste caso, foi a ‘Camila’ que praticou a 
ação de comer o pão.”
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Formação da Voz Passiva
A voz passiva pode ser formada por dois processos: analítico 
e sintético, mas nesta unidade aprenderemos apenas a Voz 
passiva Analítica que se constrói da seguinte maneira:
Verbo SER + particípio do verbo principal.

Complete:
1. (crucificar) Jesus ______________ há mais de 2000 anos.
2. (desinfetar) Os banheiros já ______________.
3. (degustar) Os vinhos ______________ pelos enólogos.
4. (bombardear) O Iraque ______________.
5. (criticar) O projeto ______________ por todos.
6. (boicotar) Eu ______________
7. (anexar) Os documento ______________.
8. (arar) O terreno ______________.
9. (atacar) Nós ______________ por um ladrão.
10. (alinhar/balancear) Os pneus do carro ______________ e 

______________. 
11. (castigar) Os escravos ______________.
12. (catequizar) Os índios ____________ pelos padres Jesuítas. 
13. (banalizar) O corpo da mulher ______________ depois do 

feminismo.
14. (carimbar) Todos os documentos já ______________. 
15. (construir) Os prédios ______________ rapidamente.
16. (catalogar) Os livros da biblioteca ______________. 
17. (cauterizar) As feridas ______________. 
18. (bajular) Ele ______________ por todos.
19. (celebrar) A primeira missa no Brasil ___________ em 1500. 
20. (condenar) O réu ______________ a vinte anos de prisão.

21. (balear) O ladrão ______________.

22. (cadastrar) Todos os velhinhos ______________.
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23. (colher) As laranjas ______________.
24. (colonizar) O Brasil ______________ pelos portugueses.
25. (descobrir) O Brasil ______________ em 1500.
26. (desclassificar) O time ______________.
27. (decapitar) Os ladrões ______________.
28. (desenganar) José ______________ pelos médicos.
29. (desapropriar) As casas ______________ pela prefeitura.
30. (degolar) Três americanos ______________ por iraquianos.
31. (ampliar) As fotos ______________.
32. (agredir) Eles ______________.
33. (aprovar) Os projetos______________.
34. (algemar) O ladrão _____________, amarrado e amordaçado. 
35. (adiar) A reunião ______________.
36. (adestrar) Os cães ______________.
37. (amaldiçoar) Ele ______________ pelo padre.
38. (arrombar) A porta ______________
39. (arrumar) Os papéis ______________ pela secretária. 
40. (aplaudir) O cantor ______________ calorosamente.
41. (atropelar) O cachorro ______________.
42. (amolar) As facas ______________. 
43. (Futuro/averiguar) As denúncias ______________. 
44. (Futuro/amputar) A perna dele ______________.
45. (Futuro/carpir) O terreno ______________.
46. (Presente/castrar) Vários gatos ___________ todos os dias.
47. (Futuro/concluir) A obra ______________em 2050.
48. (cercar) Bagdá ______________ pelo exército.
49. (Futuro/comandar) O exército __________ pelo Coronel Leite.
50. (Futuro/cancelar) O contrato ______________.
51. (canonizar) Madre Teresa de Calcutá _________ pelo Papa. 

52. (seduzir) Maria Helena ______________. 
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Particípios Abundantes

Verbos Abundantes são os verbos que possuem duas ou mais 
formas equivalentes.
A forma regular emprega-se na formação dos Tempos Compostos 
da Voz Ativa, ou seja, formados como os auxiliares TER e 
HAVER41:
Quando eu fui pagar a conta, ele já tinha pagado.
Eu já tinha entregado os documentos para a secretária dele.
Eles já haviam gastado todo o dinheiro.
A forma irregular dos particípios apenas é usada na Voz Passiva, 
que é formada com verbo auxiliar SER42.
A conta foi paga por ele.

41 No Português falado no Brasil é mais usado o verbo TER como auxiliar, principal-
mente na fala.

42 A forma irregular do particípio também é usada nas construções com o verbo 
ESTAR: “As contas estão pagas”.
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Os documentos foram entregues para a secretária dele.
O dinheiro foi gasto.
É importante lembrar que na Voz Ativa o particípio sempre será 
invariável, ou seja, masculino e singular. Já na Voz Passiva o 
particípio varia de acordo com o gênero e número do sujeito 
paciente.

1ª conjugação
Infinitivo regular irregular
aceitar aceitado aceito
entregar entregado entregue
enxugar enxugado enxuto
expressar  expressado expresso
expulsar  expulsado expulso
isentar isentado isento
matar matado morto
salvar salvado salvo
soltar soltado solto
vagar vagado vago
limpar limpado limpo
pegar pegado pego
pagar pagado pago

2ª conjugação
Infinitivo regular irregular
acender acendido aceso
benzer benzido bento
eleger elegido eleito
incorrer incorrido incurso
morrer  morrido morto
prender prendido preso
romper rompido roto
suspender suspendido suspenso
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3ª conjugação

Infinitivo regular irregular

emergir emergido emerso 

exprimir exprimido expresso

extinguir extinguido extinto

frigir frigido frito

imergir  imergido imerso

imprimir imprimido impresso

inserir inserido inserto

omitir omitido omisso

submergir submergido submerso

Complete com o Particípio na forma adequada:

1. (prender – soltar) Todos ficaram surpresos quando souberam 
que o criminoso que a polícia tinha _____________ tinha 
sido _____________ novamente.

2. (aceitar) Talvez suas sugestões sejam ______________.

3. (limpar-enxugar) Finalmente tudo estava em ordem! 
Mariana tinha ______________ a casa e ______________ 
a louça.

4. (matar) Ele foi ____________ pela picada de uma aranha. 
Aranhas daquele tipo já tinham ____________ duas 
pessoas antes no vilarejo.

5. (salvar) Embora os bombeiros tivessem _____________
várias pessoas, aquele homem infelizmente, não pôde ser 
_____________.

6. (aceitar) O meu trabalho teria sido _____________ se a 
comissão tivesse _____________ os trabalhos feitos a mão.

7. (pegar) Se ele tivesse______________ um avião, ele não 
teria sido ____________ pela polícia.
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Revisão do Verbo PÔR e Compostos

PÔR = REPOR, PROPOR, TRANSPOR, IMPOR, COMPOR, 
DECOMPOR, PRESSUPOR, EXPOR

Complete com o Modo Indicativo no tempo adequado ou 
conforme sugestão à direita:

1. (repor) Ele não tem condições de ____________ o dinheiro 
que gastou.

2. (propor) Eu lhe _________ trabalharmos juntos. (Presente)

3. (depor) No processo, ele ______________ contra nós. 
(Pretérito Perfeito)

4. (transpor) Quando ele ______________ a fronteira, os 
guardas prenderam-no. (Pretérito Perfeito)

5. (impor) Não tente ______________ sua vontade.

6. (compor) Zeca Pagodinho ______________ belos sambas. 
(Presente)
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7. (decompor) O pescador abandonou na praia os peixes, que 
se _____________ sob o sol quente. 

8. (supor) Seu chefe jamais _____________ que Maurício 
fosse capaz de dar um desfalque daquele tamanho.

9. (expor) Ultimamente, ele _____________ seus quadros na 
Europa.

10. (opor) Não me ____________ a seu plano, mas acho 
necessário refletir sobre os gastos. (Presente)

11. (propor) Não posso aceitar o salário que ele me __________.

12. (depor) Estamos em apuros porque a testemunha 
_____________ contra nós.

13. (impor) Ninguém o tolera porque ele não sabe escutar e 
sempre ______________ sua vontade.

14. (compor) Em três minutos ele ______________ uma 
música para ela.

15. (decompor) A comida fora da geladeira ____________-se 
rapidamente.

16. (supor) Quem poderia ______________ que ele faria uma 
coisa dessas. Isso é inacreditável.

17. (pressupor) Um curso bem feito ______________ bons 
professores.

18. (opor-se a) Ele aceitou a ideia, mas a esposa dele  
____________ a vocês.

19. (expor) Tenho uma boa ideia e vou ______________ a 
vocês.

20. (expor-se) A situação é complicada. Cuidado para não  
______________.

21. (transpor) Ontem, ele ___________ a mesma distância em 
menos tempo.

22. (repor) E agora, quem ____________ o dinheiro perdido?
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23. (propor) Nós já ______________ isso ao João, quando 
você falou com ele.

24. (supor) A polícia o interrogou porque ____________ que 
ele soubesse de alguma coisa.

25. (decompor) A luz branca se ______________ em todas as 
cores quando atravessa um prisma.

26. (pressupor) Ele levou consigo um advogado porque 
______________ que teria dificuldades na reunião.

27. (opor) Ele estava cansado, mas não se ______________ à 
ideia de sair depois do jantar.
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Revisão43 dos Verbos VER e VIR

Complete com ver ou vir:

1. Ontem, nós não _____________ almoçar com você porque 
você não nos convidou. Se você tivesse nos convidado, 
nós teríamos _____________.

2. Nunca mais quero _________-lo! Você é um canalha. Você 
não pode mais _____________ aqui!

3. Quando morávamos em Nova Iorque, nós sempre 
_____________ neve em fevereiro.

4. Nós o _____________ sempre no escritório, mas ontem 
não o _____________. Será que ele está doente?

5. Quando eu __________ ao clube, eu sempre ____________ 
meus amigos.

43 É necessário que o aluno saiba usar os pronomes oblíquos (objetos) para preen-
cher esta sentença.
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6. Onde vocês estavam ontem? Eu não os __________. Vocês 
____________ aqui?

7. Amanhã, os advogados _____________ ao nosso escritório 
para _____________ os nossos contratos.

8. Eu não _____________ você ontem aqui. Por que você não 
_____________?

9. Antigamente os turistas __________ ao Brasil e __________ 
praias limpas. Hoje em dia os turistas que _____________
aqui precisam viajar para lugares mais distantes para 
____________ praias despoluídas.

10. Desculpe! Eu não o _____________.

11. Na semana que vem, nós ___________ mais cedo para falar 
com você. 

12. O que vocês estão _____________?

13. Vamos embora! A polícia está ____________. Corram!

14. Que pena! Eu ____________ aqui só para _________-lo.

15. É pena! Já é a décima vez que _____________ aqui e não 
conseguimos encontrar nossos amigos. Sempre que nós 
____________ aqui, não conseguimos ____________-los.

16. Não sei quem ele é. Ele sempre _____________ aqui, fica 
_____________ o que estamos fazendo.O que ele quer? 
Por que ele _____________ aqui?

17. Você já ____________ uma girafa?

18. Espere-me aqui amanhã. Eu ___________ à tarde.

19. Não ___________ razão para você falar assim comigo. Não 
precisa alterar a voz.

20. Agora não posso falar com vocês. Eu ___________ aqui 
amanhã e ___________ esses papéis com vocês.
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Revisão dos verbos terminados em -AR, -ER, -IR no 
Pretérito Perfeito do Indicativo

Complete:

1. (trocar) Eu _____________ de roupa. 

2. (engasgar) Eu _____________ com a saliva. 

3. (surpreender) Ele me ___________ com fl ores lindíssimas. 

4. (machucar-se) Ela ___________ descascando uma laranja. 

5. (magoar) Ele a _____________ muito. 

6. (levantar) A que horas você se _____________? 

7. (ligar) Você já _____________ o alarme? 

8. (acompanhar) Ele me _____________ até o elevador. 

9. (acender) Eles ____________ as velas para cantar Parabéns.

10. (notar/cortar) Você _____________ que eu ___________ o 
cabelo? 
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11. (acrescentar/ficar) Eu ___________ chocolate nesta receita 
e ela _____________ magnífica. 

12. (acontecer) Tudo _____________ de repente. 

13. (mandar) Quem _____________ você fazer isto? 

14. (manchar) Elas _____________ a roupa com mostarda. 

15. (notar) Eu não _____________ nenhum comportamento 
estranho.

16. (ampliar) O fotógrafo _____________ a foto. 

17. (alugar) Eu _____________ um carro para viajar pelas 
praias do Brasil. 

18. (alterar) O piloto _____________ a rota para tentar salvar 
a tripulação. 

19. (ajoelhar-se) Cristiano _____________ para rezar. 

20. (desanimar) Por que você _____________? 

21. (analisar) O advogado já _____________ alguns dados 
semelhantes. 

22. (aniquilar) Os romanos _____________ todos os seus 
adversários. 

23. (apaixonar-se) Ela ___________ por ele desde que o viu. 

24. (apodrecer) O pêssego _____________. 

25. (aplicar) O farmacêutico _____________ uma injeção no 
menino.

26. (apanhar) Roberto _____________ do pai. 

27. (arrancar) Ele _____________ o cabelo de tanta raiva. 

28. (apostar) Ele _____________ que Maria estava mentindo. 

29. (fundir-se) As empresas _____________.

30. (votar) O Senado _____________ contra a proposta. 

31. (vingar-se) Roberto ___________ do assassino do irmão. 

32. (viajar) Quando Patrícia _____________? 

33. (virar-se) Todos _____________ contra mim. 
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34. (presidir) Quem _____________ a reunião?
35. (salvar) O salva-vidas _____________ a menina que estava 

se afogando. 
36. (roncar) Alfredo _____________ muito. 
37. (responder/mandar) Ele não _____________ ao e-mail que 

eu lhe_____________ 
38. (roer) O rato _____________ o queijo. 
39. (reassumir) Ele _____________a presidência no ano 

passado. 
40. (romper) Os EUA _____________ relações com o Irã. 
41. (romper) Eles _____________ o noivado um mês antes do 

casamento. 
42. (renovar) Os inquilinos _____________ o contrato.
43. (definir) Nós ainda não _____________ as metas para o 

próximo ano. 
44. (arriscar) Eu _____________ tudo que eu tinha.
45. (expandir) A empresa _________ muito nos últimos anos. 
46. (arranjar) Eu _____________ um vestido lindo para ir à 

festa.
47. (acabar) Eles _____________ de chegar de Londres. 
48. (abraçar-se) Eles _____________ com paixão. 
49. (resistir )Eles _____________ ao ataque inimigo. 
50. (confessar) Os bandidos _____________ o crime.
51. (abaixar-se) A aluna _____________ para pegar a caneta. 
52. (curtir) Eu _____________ muito a festa de ontem. 
53. (tentar) Eu _____________ explicar, mas ele não quis me 

escutar.
54. (acabar) O jogo _____________ empatado. 
55. (acalmar) Nós _____________ os manifestantes. 
56. (aceitar) Você ____________ a proposta feita pela empresa? 
57. (desiludir) Eu me _____________ com ele. 
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