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GRAMÁTICA BÁSICA 
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SAUDAÇÕES 

       

 

Olá! Oi! E aí? 

Tudo bem? Tudo bom? Como 

vai? (Muito) Prazer! 

Bom dia! Boa Tarde! Boa 

Noite!  

Até mais (tarde)! Até 

amanhã! Até logo! Bom fim 

de semana! 

Tchau! Tô indo! Fui! 

PRONOMES PESSOAIS + VERBO SER 
EU SOU O verbo SER é usado para se falar 

de: 

nome 

nacionalidade 

profissão 

condições atuais físicas ou 

psicológicas 

localização no tempo ou no espaço                    

 

 

Eu sou Maria. Meu nome é Maria. 

Ele é brasileiro. Ele é do Brasil. 

Nós somos engenheiros.  

Eles são casados. (altos, felizes)  

A festa é hoje. A festa é aqui. 

VOCÊ É 

ELE/ELA É 

A GENTE É 

NÓS SOMOS 

VOCÊS SÃO 

ELES/ELAS SÃO 

 

Exemplo: Meu nome é Maria e sou brasileira. Sou casada há 3 anos. Meu marido é engenheiro e 

somos muito felizes.  Meu marido é alto, magro e simpático. Ele é espanhol.  

VERBO ESTAR 
 

EU ESTOU Eu estou contente. 

Ele está no Brasil há 2 meses. 

Nós estamos com sede. 

Eles estão na universidade. 

 

VOCÊ ESTÁ 

ELE/ELA ESTÁ 

A GENTE ESTÁ 

NÓS ESTAMOS 

VOCÊS ESTÃO 

ELES/ELAS ESTÃO 
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 Exemplo: Francisco está no Brasil há 2 meses e está em São Paulo há 1 mês. Ele está feliz porque 

tem muito amigos brasileiros. Todos admiram Francisco porque ele está sempre na moda. Ele está 

sempre elegante.  

Ele é uma pessoa calma e divertida, mas hoje ele está nervoso porque tem uma reunião com o dono 

de uma loja que está interessado em lhe oferecer um emprego. 

  

Atenção: Maria é bonita (desde que nasceu). 

  Maria está bonita hoje (com seu novo vestido). 

 

Usa-se ESTAR para indicar: 

 

 

Estar             Sentimento transitório 

Contente 

Feliz 

Alegre 

Cansado 

Chateado 

Entediado 

Animado 

Preocupado 

Nervoso 

Estar em  (na – no) 

Localização no espaço 
Sala de aula 

Casa 

Supermercado 

Juiz de Fora 

Brasil 

Minas Gerais 

Cinema 

Salão de beleza 

 

 

Estar com        Sensação transitória 

frio 

calor 

fome 

sede 

raiva 

medo 

dor de cabeça 

enjoo 

o braço quebrado 

 

VERBO TER 
EU TENHO O verbo TER é usado para expressar:  

Posse  Eu tenho dinheiro. 

Atributo físico  Ela tem cabelo castanho. 

Atributo psicológico  Elas têm paciência. 

Idade  Vocês têm 20 anos. 

Existência  Tem uma cantina na Faculdade. 

VOCÊ TEM 

ELE/ELA TEM 

A GENTE TEM 

NÓS TEMOS 

VOCÊS TÊM 

ELES/ELAS TÊM 

 

Ana tem 20 anos e já tem 2 filhos. O maior tem 3 anos e o menor, 8 meses. Ela  não tem muito 

trabalho com as crianças e sim muitos momentos de alegria. Ela tem uma babá que a ajuda a cuidar 

dos filhos. Seu marido tem um bom trabalho, por isso eles têm bastante dinheiro. Têm uma casa na 

cidade e outra na praia. Têm dois carros e um motorista particular.  
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CONTRAÇÃO DAS PREPOSIÇÕES  
Quando usamos as preposições simples e quando usamos as contrações? 

As preposições simples são usadas quando falamos sobre algo de forma geral, ou quando usamos um 

verbo no infinitivo. As contrações são usadas quando precisamos usar os artigos. 

 
Artigos 

 
Preposições                       

 

O 

 

 

OS 

 

A 

 

AS 

Exemplos: 

Gosto de bolo de chocolate. 

(qualquer bolo de chocolate) 

Gosto do bolo de chocolate da sua 

mãe. (específico; gosto do bolo da 

sua mãe) 

Gosto de dançar. (qualquer tipo 

de dança) 

Gosto da dança brasileira. 

(específico; gosto da dança do 

Brasil) 

 

 

DE 

 

DO 

 

DOS 

 

DA 

 

DAS 

 

EM 

 

NO 

 

NOS 

 

NA 

 

NAS 

 

POR 

 

PELO 

 

PELOS 

 

PELA 

 

PELAS 

 

A 

 

AO 

 

AOS 

 

À 

 

ÀS 

NÚMEROS 
 

0 (zero) 

1 (um) 

2 (dois) 

3 (três) 

4 (quatro) 

5 (cinco) 

18 (dezoito) 

19 (dezenove) 

20 (vinte) 

21 (vinte e um) 

25 (vinte e cinco) 

6 (seis) 

7 (sete) 

8 (oito) 

9 (nove) 

10 (dez) 

11 (onze) 

30 (trinta) 

40 (quarenta) 

50 (cinquenta) 

60 (sessenta) 

70 (setenta) 

12 (doze) 

13 (treze) 

14 (catorze/quatorze) 

15 (quinze) 

16 (dezesseis) 

17 (dezessete) 

80 (oitenta) 

90 (noventa) 

100 (cem) 

101 (cento e um) 

 

VERBOS REGULARES NO PRESENTE DO INDICATIVO 
 

  CANTAR COMER PARTIR 

EU 

VOCÊ 

ELE/ELA 

A GENTE 

NÓS 

VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANT –O 

CANT –A 

CANT –A 

CANT –A 

CANT –AMOS 

CANT –AM 

CANT -AM 

COM –O 

COM –E 

COM –E 

COM –E 

COM –EMOS 

COM –EM 

COM -EM 

PART –O 

PART –E 

PART –E 

PART –E 

PART –IMOS 

PART –EM 

PART -EM 
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Os verbos no Presente do Indicativo indicam: 

- um processo do momento  Exemplo: Eu gosto de frutas. 

- um processo habitual  Exemplo: Ele acorda às 6 horas todos os dias. 

- uma situação permanente  Exemplo: A primavera começa em setembro. 

ALGUNS VERBOS IRREGULARES NO PRESENTE DO INDICATIVO 
SABER 
sei 
sabe 
sabemos 
sabem 

CONSEGUIR 
consigo 
consegue 
conseguimos 
conseguem 

DIRIGIR 
dirijo 
dirige 
dirigimos 
dirigem 

IR 
vou 
vai 
vamos 
vão 

VIR 
venho 
vem 
vimos 
vêm 

VER 
vejo 
vê 
vemos 
veem 

FAZER 
faço 
faz 
fazemos 
fazem 

LER 
leio 
lê 
lemos 
leem 

VERBOS  REFLEXIVOS 
 

Os verbos reflexivos são aqueles cuja ação praticada pelo sujeito ocorre no próprio sujeito, 

ou seja, quando o sujeito gramatical é ao mesmo tempo agente e paciente da ação. Podem ser 

aplicados os termos: a si mesmo ou a si próprio. 

Lista de verbos reflexivos 

ferir-se = ferir a si próprio . 

cortar-se ; 

pentear-se; 

vestir-se; 

barbear-se; 

pintar-se; 

maquiar-se;  

sentar-se; 

levantar-se; 

deitar-se; 

encostar-se; 

olhar-se; 

intrometer-se; 

preocupar-se; 

corrigir-se; 

... 

Exemplos de frases com verbos reflexivos: 

Eu me vesti rapidamente. 

Você se cortou ao se barbear? 

Ele se deitou na rede. 

Ela se feriu com a tesoura. 

Nós nos pintamos para a festa. 

 

Eles se deitaram mais cedo ontem. 

Eu me levanto. 

Você se senta. 

Nós nos deitamos. 

Eles se ajoelham. 
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VERBOS REGULARES NO FUTURO (IR + INFINITIVO) 
O futuro do presente é usado para indicar fatos posteriores ao momento em que se fala. O modo 

mais usado no Português do Brasil é o composto, formado com o verbo IR no Presente + o Infinitivo 

do verbo principal: 

 

  CANTAR COMER PARTIR 

EU 

VOCÊ 

ELE/ELA 

A GENTE 

NÓS 

VOCÊS 

ELES/ELAS 

VOU CANTAR 

VAI CANTAR 

VAI CANTAR 

VAI CANTAR 

VAMOS CANTAR 

VÃO CANTAR 

VÃO CANTAR 

VOU COMER 

VAI COMER 

VAI COMER 

VAI COMER 

VAMOS COMER 

VÃO COMER 

VÃO COMER 

VOU PARTIR 

VAI PARTIR 

VAI PARTIR 

VAI PARTIR 

VAMOS PARTIR 

VÃO PARTIR 

VÃO PARTIR 

 

Exemplos:  

Vou falar com sua mãe na segunda-feira. 

Amanhã vamos deixar os papéis sobre a mesa. 

Eu vou estudar até às 19 horas. 

Você vai devolver os livros para o Antônio.  

Ela vai dormir cedo porque está cansada 

VERBOS REGULARES NO FUTURO DO PRESENTE 
 
Esse tempo é usado em situações mais formais e sempre pode ser substituído pelo Futuro composto, 

usando Ir – infinitivo. 

  CANTAR COMER PARTIR 

EU 

VOCÊ 

ELE/ELA 

A GENTE 

NÓS 

VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANTAREI 

CANTARÁ 

CANTARÁ 

CANTARÁ 

CANTAREMOS 

CANTARÃO 

CANTARÃO 

COMEREI 

COMERÁ 

COMERÁ 

COMERÁ 

COMEREMOS 

COMERÃO 

COMERÃO 

PARTIREI 

PARTIRÁ 

PARTIRÁ 

PARTIRÁ 

 PARTIREMOS 

 PARTIRÃO 

PARTIRÃO 

PRONOMES INTERROGATIVOS 
Quem?    Quem é você? 
Qual?    Qual é o seu nome? 
Como?    Como você chegou aqui? 
Onde?    Onde você está? 
Aonde?                 Aonde você vai? 
De onde?   De onde você é? 
Por que?   Por que você está no Brasil? 
Quanto/os/a/as?  Quantos anos você tem? 
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ALGUMAS EXPRESSÕES INDICATIVAS DE POSIÇÃO 
 

 

ALGUNS VERBOS E SUAS PREPOSIÇÕES 
 
gostar + de 
morar + em 
nascer + em 
ser/ vir (origem) + de 
falar + de/sobre 
ir + a/ em 
passar + por/em 
 

PRONOMES INDEFINIDOS 
 

 Indicando presença Indicando ausência 

Usado com um substantivo 

 
ALGUM, ALGUMA, 

ALGUNS, ALGUMAS 
VÁRIOS, VÁRIAS 

MUITOS, MUITAS 
TODO, TODA, 

TODOS, TODAS 

NENHUM, NENHUMA 

Usado sem um 
substantivo 

Referindo-se a ser humano ALGUÉM NINGUÉM 

 
Referindo-se a ser não-

humano 
ALGO, TUDO NADA 
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VERBOS REGULARES NO IMPERATIVO 
O imperativo é usado para ordens, instruções e pedidos.  O uso do imperativo para expressar ordem 

ou do pedido é geralmente acompanhado de expressões de polidez. 

 

  CANTAR COMER PARTIR 

VOCÊ 
NÓS 

VOCÊS 

CANTE 
CANTEMOS 

CANTEM 

COMA 
COMAMOS 

COMAM 

PARTA 
PARTAMOS 

PARTAM 

 

Exemplos: 

Cante mais alto, por favor! 

Comam menos doces e mais vegetais. 

Partamos o mais rápido possível desse lugar! 

 

ORDEM E PEDIDO – OS GRAUS DE POLIDEZ 
 

Ordem Pedido 

Feche a porta. Você pode fechar a porta? 

Será que você pode fechar a porta? 

Você podia fechar a porta? 

Será que você podia fechar a porta? 

Você poderia fechar a porta? 

Será que você poderia fechar a porta? 

 

VERBOS REGULARES NO PRETÉRITO PERFEITO 
 

O pretérito perfeito é usado para falar de ações ou estados já concluídos, não importando quanto 

tempo duraram ou levaram para terminar.  

 

  CANTAR COMER PARTIR 

EU 
VOCÊ 

ELE/ELA 
A GENTE 

NÓS 
VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANTEI 
CANTOU 
CANTOS 
CANTOU 

CANTAMOS 
CANTARAM 
CANTARAM 

COMI 
COMEU 
COMEU 
COMEU 

COMEMOS 
COMERAM 
COMERAM 

PARTI 
PARTIU 
PARTIU 
PARTIU 

PARTIMOS 
PARTIRAM 
PARTIRAM 
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Exemplos: 

Márcio vendeu a casa e comprou um apartamento. 

Não viajei para Salvador porque não consegui passagem de 

avião. 

Gabriel e Tiago vieram da Bahia para trabalhar aqui. 

Ontem dormi até às onze horas da manhã.  

 

 

ALGUNS VERBOS IRREGULARES NO PRETÉRITO PERFEITO 
 

IR TER VIR 

Presente Pretérito 
perfeito 

Presente Pretérito 
perfeito 

Presente Pretérito 
perfeito 

Vou 
Vai 
Vamos 
Vão 

Fui 
Foi 
Fomos 
Foram 

Tenho 
Tem 
Temos 
Têm 

Tive 
Teve 
Tivemos 
Tiveram 

Venho 
Vem 
Vimos 
Vêm 

Vim 
Veio 
Viemos 
Vieram 

 

EXPRESSÕES COM O VERBO DAR 
 

Dar para: poder, ser possível. 

Exemplo:  Não deu para consertar o seu carro. Sinto muito... As peças não chegaram. 

Dar tempo para: ter tempo suficiente. 

Exemplo:  Ontem não deu tempo para eu assistir ao seriado que estou acompanhando. 

Dar: ser suficiente. 

Exemplo:  O bolo de chocolate  não deu para todo mundo. Precisei distribuir o de coco. 

EXPRESSÕES DE DURAÇÃO  
 

Eu estou estudando muito. 

Eu ando comendo pouco. 

Eu vivo sentindo dor de estômago. 

Eu tenho trabalhado bastante. 
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No médico: 

- Como o senhor se sente, seu Antônio? 

- Doutor, eu tenho sentido um pouco de dor nas costas, tenho tossido bastante e ando tendo febre 

nos últimos dias. 

- O senhor tomou algum remédio para esses sintomas? 

- Bem, a minha esposa me deu um chá, mas não está adiantando nada. Então vim me consultar. 

- O senhor fez muito bem! Vamos examinar seus pulmões.  

- Provavelmente eu peguei uma gripe. Todo mundo na minha casa anda tendo isso... Nessa época do 

ano as pessoas vivem gripadas. 

- Pode ser, mas vamos conferir. 

SABER E CONHECER 
Saber Conhecer 

Eu sei o número do seu telefone. 
Eu sei onde ele mora. 
Eu sei usar o computador da sala. 
Eu sei dançar. 

Eu conheço você. 
Eu conheço essa cidade. 
Eu conheço essa comida. 
Eu conheço o caminho. 

 

O verbo saber é usado quando se tem informação sobre alguém ou alguma coisa. 

O verbo conhecer é usado para expressar uma experiência pessoal com alguém ou alguma coisa. 

VERBOS REGULARES NO PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO  
Indica ações que aconteceram no passado, mas com ênfase na duração ou na repetição.  

 CANTAR COMER PARTIR 

EU 
VOCÊ 

ELE/ELA 
A GENTE 

NÓS 
VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANT –AVA 
CANT –AVA 
CANT –AVA 
CANT –AVA 

CANT –ÁVAMOS 
CANT –AVAM 
CANT –AVAM 

COM –IA 
COM –IA 
COM –IA 
COM –IA 

COM –ÍAMOS 
COM –IAM 
COM -IAM 

PART –IA 
PART –IA 
PART –IA 
PART –IA 

PART –IAMOS 
PART –IAM 
PART -IAM 

 

Exemplos:      José escreveu para Maria. (aconteceu uma vez) 

 José escrevia para Maria. (aconteceu mais de uma vez / era rotina) 

José escrevia para Maria quando o telefone tocou. (durante a ação de “escrever”, 

aconteceu outra coisa.) 
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Antigamente o mundo era diferente! As pessoas andavam mais a pé, as cidades eram menores... 

Trabalhava-se 

perto de casa, e 

dava tempo de 

almoçar. Aos 

sábados, todo 

mundo se reunia 

na praça, para 

conversar e de 

divertir.  

O Pretérito 

Imperfeito pode 

indicar também simultaneidade de ações. Nesse caso, ele pode ser combinado com o pretérito 

perfeito ou ser usado para descrever as duas ações. 

Exemplo:  Minhas manhãs eram bem diferentes quando eu era criança. Enquanto eu me 

arrumava para ir para o colégio, meu pai fazia o café e minha mãe  trocava a roupa do meu irmão 

mais novo. Depois todo mundo se sentava para tomar café. Eu sempre bebia meu café com leite 

antes, depois ficava com o pão com manteiga na mão. Nós íamos a pé para a escola e  tinha sempre 

um cachorro me esperando esperançoso na esquina. Era ele quem ganhava meu pão...     

 

COMEÇAR  A , TERMINAR DE, ACABAR DE  E PARAR DE 
Eu comecei a fazer os exercícios agora. 

Eu terminei de fazer os exercícios agora. 

Eu acabei de fazer os exercícios. 

Eu parei de fazer os exercícios. 
 

 

ATÉ  OU NEM? 
 

Até é uma palavra indicativa de INCLUSÃO. 

NEM é uma palavra indicativa de EXCLUSÃO. 

Exemplos: Até minha mãe foi à minha festa. 

                    Nem minha mãe foi à festa. 
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VERBOS REGULARES NO FUTURO DO PRETÉRITO  DO INDICATIVO  
 

Esse tempo verbal é usado para indicar situações que deveriam/estavam previstas para  acontecer, 

mas que não aconteceram. 

 

 CANTAR COMER PARTIR 

EU 
VOCÊ 

ELE/ELA 
A GENTE 

NÓS 
VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANT –ARIA 
CANT ARIA 

CANT – ARIA 
CANT – ARIA 

CANT – ARÍAMOS 
CANT – ARIAM 
CANT – ARIAM 

COM –ERIA 
COM – ERIA 
COM – ERIA 
COM – ERIA 

COM – ERÍAMOS 
COM – ERIAM 
COM - ERIAM 

PART –IRIA 
PART – IRIA 
PART – IRIA 
PART – IRIA 

PART – IRÍAMOS 
PART – IRIAM 
PART - IRIAM 

 

 

Se fosse possível... 

EU COMEÇARIA UM CURSO NA FACULDADE. 

VOCÊ VIAJARIA PARA SUA CASA. 

NÓS ESTUDARÍAMOS UMA  NOVA LÍNGUA. 

ELES COMPRARIAM UMA CASA ENORME. 

 

VERBOS REGULARES NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO 
 CANTAR COMER PARTIR 

EU 
VOCÊ 

ELE/ELA 
A GENTE 

NÓS 
VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANT –E 
CANT –E 
CANT –E 
CANT –E 

CANT –EMOS 
CANT –EM 
CANT –EM 

COM –A 
COM –A 
COM –A 
COM –A 

COM –AMOS 
COM –AM 
COM -AM 

PART –A 
PART –A 
PART –A 
PART –A 

PART –AMOS 
PART –AM 
PART -AM 

 

O presente do subjuntivo tem muitos usos, alguns mais simples e outros mais sofisticados. Aqui 

veremos alguns deles. 

 

Dúvida 
 

Talvez eu troque meu carro. 
Duvido que vocês estejam preocupados com a prova. 
Pode ser que a gente consiga viajar no fim de semana. 

Vontade ou 
desejo 
 

Eu quero que você seja feliz. 
Você prefere que eu compre café com açucar ou sem?  
Eles desejam que nós preparemos os documentos o mais rápido possível. 
Tomara que vocês melhorem da gripe. 
Faço questão de que vocês venham à minha festa. 
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Pedido, 
sugestão ou 
ordem 
 

Peço que vocês fiquem em silêncio. 
Sugerimos que vocês conversem com o chefe antes do almoço. 
Exijo que ele saia daqui agora. 
O regulamento da UFJF proíbe que eu autorize a entrada de crianças nas aulas. 

Sentimento 
 

Sinto muito que vocês  tenham de ir embora. 
Lamentamos que a empresa tenha errado tanto com seus empregados. 
Fico feliz que você tenha conseguido o dinheiro de que precisa. 

Expressões impessoais 

É preciso  

que eu viaje 

 

É necessário 

É provável 

É impossível 

É ótimo 

É pena 

É importante 

Convém  

Basta  

VERBOS REGULARES NO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO 
 

O pretérito imperfeito do subjuntivo é utilizado na expressão de desejos, probabilidades e 

acontecimentos que estão condicionados por outros. Pode indicar uma ação presente, 

passada ou futura. 

 

 CANTAR COMER PARTIR 

EU 
VOCÊ 

ELE/ELA 
A GENTE 

NÓS 
VOCÊS 

ELES/ELAS 

CANT –ASSE 
CANT –ASSE 
CANT –ASSE 
CANT –ASSE 

CANT –ÁSSEMOS 
CANT –ASSEM 
CANT –ASSEM 

COM –ESSE 
COM – ESSE 
COM – ESSE 
COM – ESSE 

COM – ÊSSE MOS 
COM – ESSEM 
COM - ESSEM 

PART –ISSE 
PART – ISSE 
PART – ISSE 
PART – ISSE  

PART –ÍSSEMOS 
PART – ISSEM 
PART - ISSEM 

 

ALGUNS VERBOS IRREGULARES NO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO 
Dar – desse 
Caber – coubesse 
Por – pusesse 
Ir – fosse 
Ser – fosse 
Estava – estivesse 
Haver – houvesse 
Fazer – fizesse 
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QUADRO DOS VERBOS NAS FORMAS USADAS EM PORTUGUÊS DO BRASIL 
 

Verbos regulares terminados em –AR 

Exemplo: verbo ANDAR 

 Presente  Presente + gerúndio 

Eu ANDO Eu ESTOU ANDANDO 

Você, ele, ela, a gente ANDA Você, ele, ela, a gente ESTÁ ANDANDO 

Nós ANDAMOS Nós ESTAMOS ANDANDO 

Vocês, eles, elas ANDAM Vocês, eles, elas ESTÃO ANDANDO 

 

 Pretérito perfeito  Pretérito imperfeito 

Eu ANDEI Eu ANDAVA 

Você, ele, ela, a gente ANDOU Você, ele, ela, a gente ANDAVA 

Nós ANDAMOS Nós ANDÁVAMOS  

Vocês, eles, elas ANDARAM Vocês, eles, elas ANDAVAM 

 

 Futuro   Futuro Ir+ infinitivo 

Eu ANDAREI Eu VOU ANDAR 

Você, ele, ela, a gente ANDARÁ Você, ele, ela, a gente VAI ANDAR 

Nós ANDAREMOS Nós VAMOS ANDAR 

Vocês, eles, elas ANDARÃO Vocês, eles, elas VÃO ANDAR 

 

 Futuro do pretérito  Presente do subjuntivo 

Eu ANDARIA Eu ANDE 

Você, ele, ela, a gente ANDARIA Você, ele, ela, a gente ANDE 

Nós ANDARÍAMOS Nós ANDEMOS 

Vocês, eles, elas ANDARIAM Vocês, eles, elas ANDEM 

 

 Pretérito imperfeito 
do subjuntivo 

 Futuro do subjuntivo 

Eu ANDASSE Eu ANDAR 

Você, ele, ela, a gente ANDASSE Você, ele, ela, a gente ANDAR 

Nós ANDÁSSEMOS Nós ANDARMOS 

Vocês, eles, elas ANDASSEM Vocês, eles, elas ANDAREM 
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Verbos regulares terminados em –ER 

Exemplo: verbo Comer 

 Presente  Presente + gerúndio 

Eu COMO Eu ESTOU COMENDO 

Você, ele, ela, a gente COME Você, ele, ela, a gente ESTÁ COMENDO 

Nós COMEMOS Nós ESTAMOS COMENDO 

Vocês, eles, elas COMEM Vocês, eles, elas ESTÃO COMENDO 

 

 Pretérito perfeito  Pretérito imperfeito 

Eu COMI Eu COMIA 

Você, ele, ela, a gente COMEU Você, ele, ela, a gente COMIA 

Nós COMEMOS Nós COMÍAMOS  

Vocês, eles, elas COMERAM Vocês, eles, elas COMIAM 

 

 Futuro   Futuro Ir+ infinitivo 

Eu COMEREI Eu VOU COMER 

Você, ele, ela, a gente COMERÁ Você, ele, ela, a gente VAI COMER 

Nós COMEREMOS Nós VAMOS COMER 

Vocês, eles, elas COMERÃO Vocês, eles, elas VÃO COMER 

 

 Futuro do pretérito  Presente do subjuntivo 

Eu COMERIA Eu COMA 

Você, ele, ela, a gente COMERIA Você, ele, ela, a gente COMA 

Nós COMERÍAMOS Nós COMAMOS 

Vocês, eles, elas COMERIAM Vocês, eles, elas COMAM 

 

 Pretérito imperfeito 
do subjuntivo 

 Futuro do subjuntivo 

Eu COMESSE Eu COMER 

Você, ele, ela, a gente COMESSE Você, ele, ela, a gente COMER 

Nós COMÊSSEMOS Nós COMERMOS 

Vocês, eles, elas COMESSEM Vocês, eles, elas COMEREM 
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Verbos regulares terminados em –IR 

Exemplo: verbo Partir 

 Presente  Presente + gerúndio 

Eu PARTO Eu ESTOU PARTINDO 

Você, ele, ela, a gente PARTE Você, ele, ela, a gente ESTÁ PARTINDO 

Nós PARTIMOS Nós ESTAMOS PARTINDO 

Vocês, eles, elas PARTEM Vocês, eles, elas ESTÃO PARTINDO 

 

 Pretérito perfeito  Pretérito imperfeito 

Eu PARTI Eu PARTIA 

Você, ele, ela, a gente PARTIU Você, ele, ela, a gente PARTIA 

Nós PARTIMOS Nós PARTÍAMOS  

Vocês, eles, elas PARTIRAM Vocês, eles, elas PARTIAM 

 

 Futuro   Futuro Ir+ infinitivo 

Eu PARTIREI Eu VOU PARTIR 

Você, ele, ela, a gente PARTIRÁ Você, ele, ela, a gente VAI PARTIR 

Nós PARTIREMOS Nós VAMOS PARTIR 

Vocês, eles, elas PARTIRÃO Vocês, eles, elas VÃO PARTIR 

 

 Futuro do pretérito  Presente do subjuntivo 

Eu PARTIRIA Eu PARTA 

Você, ele, ela, a gente PARTIRIA Você, ele, ela, a gente PARTA 

Nós PARTIRÍAMOS Nós PARTAMOS 

Vocês, eles, elas PARTIRIAM Vocês, eles, elas PARTAM 

 

 Pretérito imperfeito 
do subjuntivo 

 Futuro do subjuntivo 

Eu PARTISSE Eu PARTIR 

Você, ele, ela, a gente PARTISSE Você, ele, ela, a gente PARTIR 

Nós PARTÍSSEMOS Nós PARTIRMOS 

Vocês, eles, elas PARTISSEM Vocês, eles, elas PARTIREM 
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FALSOS AMIGOS  
 

Os falsos amigos costumam ser palavras derivadas do latim, as quais aparecem em idiomas com 

morfologia semelhante, e que têm, portanto, a mesma origem. No entanto, muitas vezes o falante 

pode estabelecer uma correspondência de significados inadequada, acreditando numa relação de 

amizade semântica falsa. Assim, pode confundir-se diante de palavras com grafia ou pronúncia 

parecidas, mas que na realidade possuem significados totalmente diferentes. Entre o espanhol e o 

português, são frequentes os falsos amigos, também chamados heterosemânticos. Observe: 

 

 

Falsos Amigos (em 

espanhol) 
Significado Não confundir com 

Acordar Lembrar Sair do sono 

Acreditar Creditar Ter fé / achar 

Agasajar Tratar com atenção / Agradar Agasalhar 

Alejado Afastado / Distante Aleijado 

Aniversario 

Aniversário de um 

acontecimento ou da morte 

de alguém 

Dia em que se completa anos 

Apellido Sobrenome Apelido 

Asignatura Disciplina / Matéria Assinatura 

Asistir Frequentar Ver 

Aula Sala de aula Ato de dar aula 

Balcón Varanda / Sacada Balcão 

Berro Agrião Grito 

Billetera Carteira Bilheteira 

Bolso Bolsa Bolso de roupa 

Borracha Bêbada Objeto utilizado para apagar 

Borrar Apagar Fazer borrões 
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Botiquín Maleta de primeiros socorros Botequim 

Brincar Pular 
Divertir-se de forma infantil, 

zombar 

Brinco Pulo / Salto 
Joia ou bijuteria usada na 

orelha 

Cajón Gaveta Caixão 

Calzada Rua / Via / Caminho/ Estrada Calçada 

Cana Cabelo branco Planta 

Cancelar Pagar Anular 

Caprichoso Teimoso Cuidadoso 

Carné Carteira (documento) Carnê de pagamentos 

Carpeta Pasta (papéis) Carpete 

Cartón Papelão Não significa apenas "cartão" 

Celoso Ciumento Que tem zelo 

Cena Janta / Jantar Cena 

Cigarro Charuto Cigarro 

Colar Coar Ato de unir, usando cola. 

Cometa Pipa (papagaio) 
Não significa apenas o 

"corpo celeste" 

Competência Competição 

Não significa apenas 

"habilidade para 

desempenhar algo". 

Concierto Show / Concerto Conserto 

Contestar Responder Contradizer / replicar 

Contestador Secretária Eletrônica Pessoa que contesta 

Copo Floco Objeto utilizado para beber 

Crianza Criação / Educação Criança 

Conozco Conheço Conosco 
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Cubiertos Talheres Cobertos 

Cuello Pescoço / Gola Coelho 

Débil Fraco Débil mental 

Despido Demissão Sem roupa 

Dirección Endereço 
Não significa apenas 

"direção" 

Embarazo Gravidez Embaraço 

En cuanto Assim que Enquanto 

Enojar Aborrecer Ter nojo 

Enojo Raiva Nojo 

Escoba Vassoura Escova 

Escritorio Escrivaninha Local de trabalho 

Exquisito Delicioso Esquisito 

Extrañar Sentir saudades / Estranhar 
Não significa apenas 

"estranhar" 

Fechar Colocar data Tapar / Bloquear 

Ferias Feiras Período de descanso 

Finca Sítio 
Não possui relação com o 

verbo "fincar" 

Flaco Magro Fraco 

Funda Fronha Profundidade 

Gajo Gomo Galho 

Guitarra Violão 
Não significa apenas 

"guitarra" 

Inversión Investimento Inversão 

Jubilado Aposentado 
Expulso por não cumprir os 

requisitos 

Jugar Brincar Jogar 
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Largo Comprido Grande extensão transversal 

Latir Bater (coração) Dar latidos / ladrar 

Lentilla Lente de Contato Lentilha 

Maceta Vaso de flores Macete 

Madre Mãe Freira 

Mostrador Balcão Aquele que mostra 

Niño Criança / Menino Ninho 

Novela Romance Telenovela 

Oficina Escritório 
Local onde se fabricam ou 

consertam coisas 

Oso Urso Osso 

Padre Pai Sacerdote 

Pago Pagamento 
Forma conjugada do verbo 

"pagar" 

Palco Camarote Local de apresentações 

Papa Batata Chefe da Igreja Católica 

Pasta Macarrão Substância viscosa 

Película Filme Membrana muito fina 

Pegar Colar / Grudar Segurar / Buscar 

Pelado Careca Sem roupa 

Pelo Cabelo Pelo 

Pesado Pessoa chata 
Não significa apenas "pessoa 

com muito peso " 

Polvo Pó, poeira Animal 

Prender Acender Não significa apenas "atar" 

Quitar Tirar Liquidar 

Raro Esquisito 
Não significa apenas "pouco 

vulgar" 
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Rato Momento Animal 

Ratón Rato Ratão 

Reparar Consertar Observar 

Rico Gostoso 
Não significa apenas 

"abundância" 

Rojo Vermelho Roxo 

Rubio Loiro Ruivo 

Salada Salgada Salada 

Salgo 
1ª pessoa do presente do 

indicativo do verbo sair 

Não possui relação com o 

verbo "salgar" 

Salsa Molho 
Planta utilizada como 

condimento 

Separarse Desquitar Separar-se 

Sitio Lugar Pequena fazenda 

Sobrenombre Apelido Sobrenome 

Solo Só Terreno / chão 

Sótano Porão Sótão 

Suceso Acontecimento, fato Sucesso 

Talón Calcanhar Talão 

Tapa Tampa Golpe 

Tarjeta Cartão Tarja 

Taza Xícara Taça 

Término Termo (elemento, palavra) Fim 

Tirar Atirar Retirar 

Todavía Ainda Todavia 

Tonto Bobo Pessoa com tonturas 

Trozo Pedaço Troço 

Vaso Copo Objeto para colocar flores 
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Vello Pelo Velho 

Vereda Calçada 
Não significa apenas 

"caminho estreito" 

Zueco Tamanco Sueco 

Zurdo Canhoto Surdo 

Fonte: http://www.soespanhol.com.br/conteudo/Extras4_falsos_amigos.php 

 

PORTUGUÊS  E  INGLÊS - SIMILARIDADES  
 

PORTUGUÊS INGLÊS 

acto/ato 

ecto/eto 

fato, impacto, compacto, contato, 

aspecto, projeto, objeto, direto 
act/ect 

fact, impact, compact, contact, 

aspect, project, object, direct 

ado/ada 
irritado/a, evaporado/a, limitado/a, 

sofisticado/a 
ed 

irritated, evaporated, limited, 

sophisticated 

al/o 

animal, total, capital, profissional, liberal, 

individual, radical, tradicional, nacional, 

natural, interno, político, típico 
al 

animal, total, capital, professional, 

liberal, individual, radical, 

traditional, national, natural, 

internal, political, typical 

ante/ente 

ento 

assistente, imigrante, elefante, 

importante, permanente, acidente, 

detergente, freqüente, cliente, paciente, 

estudante, presidente, violento, talento 

ant/ent 

assistant, immigrant, elephant, 

important, permanent, accident, 

detergent, frequent, client, patient, 

student, president,  violent, talent 

ão prisão, opinião, religião, região on prison, opinion, religion, region 

ável/ível 
provável, inevitável, agradável, possível, 

responsável 

able/ibl

e 

probable, inevitable, agreeable, 

possible, responsible 

ção 

condição, instrução, loção, negociação, 

reação, situação, comunicação, 

conversação, eleição, cooperação, 

solução, contradição, organização, 

exceção, qualificação, posição, 

informação, revolução, corrupção, 

operação, instituição,  população 

tion 

condition, instruction, lotion, 

negotiation, reaction, situation, 

communication, conversation, 

election, cooperation, solution, 

contradiction, organization, 

exception, qualification, position, 

information, revolution, corruption, 
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operation, institution,  population 

cia/ça 

assistência, violência, preferência, 

evidência, independência, experiência, 

inteligência, província, polícia, sentença, 

presença, justiça 

ce 

assistance, violence, preference, 

evidence, independence, 

experience, intelligence, province, 

police, sentence, presence, justice  

cia democracia, burocracia cy democracy, bureaucracy 

dade 

curiosidade, universidade, cidade, 

faculdade, sociedade, prioridade, 

comunidade, identidade, celebridade 

ty 

curiosity, university, city, faculty, 

society, priority, community, 

identity, celebrity 

es 
escândalo, estável, espírito, estado, 

estação, esporte, especial, estória 
s 

scandal, stable, spirit, 

state,  station, sports, special, story 

esso sucesso, processo, acesso ess success, process, access 

fia 
geografia, fotografia, caligrafia, filosofia 

phy 
geography, photography, 

calligraphy, philosophy 

fone telefone, microfone phone telephone, microphone 

gem massagem, garagem, imagem, mensagem age massage, garage, image, message 

gia tecnologia, biologia, sociologia gy technology, biology, sociology 

ia/io 

família, agência, emergência, indústria, 

companhia, secretária, adultério, 

adversário, necessário, aniversário, 

mistério, categoria, história, estória, 

laboratório, território 

y 

family, agency, emergency, 

industry, company, secretary, 

adultery, adversary, necessary, 

anniversary, mystery, category, 

history, story, laboratory, territory 

ico dinâmico, romântico, público ic dynamic, romantic, public 

isar/izar analisar, batizar, legalizar, organizar ise/ize analyze, baptize, legalize, organize 

ismo turismo, patriotismo, comunismo ism tourism, patriotism, communism 

ista 
dentista, artista, analista, jornalista, 

especialista, turista, economista 
ist/yst 

dentist, artist, analyst, journalist, 

specialist, tourist, economist 

ivo/iva 

explosivo, primitivo, exclusivo, criativo, 

positivo, negativo, alternativa ive 

explosive, primitive, exclusive, 

creative, positive, negative, 

alternative 

ma 
programa, problema, dilema, trauma, 

drama, sistema, cinema 

am/em 

ma 

program, problem, dilemma, 

trauma, drama, system, cinema 

mente exatamente, pessoalmente, inicialmente, ly exactly, personally, initially, 
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recentemente recently 

mento 
investimento, monumento, momento, 

documento, instrumento, testamento 
ment 

investment, monument, moment, 

document,  instrument, testament 

ogo diálogo, catálogo ogue dialogue, catalogue 

or 
vendedor, professor, diretor, sucessor, 

ator 
or 

vendor, professor, director, 

successor, actor 

oso/o 

famoso, curioso, generoso, nervoso, 

próspero, sério, tremendo ous 

famous, curious, generous, 

nervous, prosperous, serious, 

tremendous 

ro 
centro, membro, teatro, termômetro 

er 
center, member, theater, 

thermometer 

são 

conclusão, expansão, evasão, fusão, 

confusão, televisão, decisão sion 

conclusion, expansion, evasion, 

fusion, confusion, television, 

decision 

ssão 
permissão, missão, expressão, discussão 

ssion 
permission, mission, expression, 

discussion 

ta diplomata, astronauta at/aut diplomat, astronaut 

ura/uro 
cultura, agricultura, escultura, miniature, 

arquiterura, futuro 
ure 

culture agriculture, sculpture, 

miniature, architecture, future 

uto minuto, instituto, substituto ute minute, institute, substitute 

 

PALAVRAS SEMELHANTES  EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS 
 

PORTUGUÊS INGLÊS PORTUGUÊS INGLÊS 

área Área lista list 

arte Art mapa map 

câmera camera método method 

causa cause moderno modern 

chance chance música music 

classe class perfume perfume 

concerto concert foto photo 

crime crime planeta planet 

fã fan popular popular 
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filme film produto product 

horror horror rádio radio 

hotel hotel reforma reform 

idéia idea serviço service 

líquido liquid vítima victim 
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MANUAL DE EXERCÍCIOS 
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SAUDAÇÕES 
 

Relacione as colunas: 

(   ) Oi. Como vai?   

(   ) Muito prazer.  

(A) Seja bem-vinda/o!  

(   ) Muito obrigada/o.  

(   ) Bom final de semana.  

(   ) Boa noite e bom descanso.  

(   ) Tchau.     

(   ) Vera, este é o Jorge, professor de Física.  

(   ) Luiz, venha até aqui, por favor. 

(   ) Com licença.    

(   ) Desculpe! Como sou desastrada/o! 

(   ) Desculpem-me pelo atraso!   

A – Obrigada/o. 

B – Tchau. Até mais! 

C - Não foi nada! Tudo bem. 

D – Tudo bem. E você? 

E – Sem problemas. Acabamos de começar. 

F – Pra você também. Até segunda! 

G – Por favor, entre e fique à vontade. 

H – Prazer em conhecê-lo, Jorge. 

I – De nada/ Não há de que. 

j – O prazer é meu. 

K - Pois não? 

L – Boa noite e até amanhã. 

 

PRONOMES PESSOAIS + VERBO SER 
 

Complete as frases com o VERBO SER no PRESENTE DO INDICATIVO. 

No meu curso de português nós _______ em oito pessoas: eu _______ americana; Pedro, Pablo e 

Juan _______ espanhóis; Lúcia, Maria e Giulia _______ italianas e Dimitrius _______ grego. 

Os pratos da culinária baiana _______ sempre muito apimentados. 

A: Você _______ argentina? 

B: Não, _______ brasileira.  

Meu irmão e eu _______ muito unidos. 

Os bombons _______ belgas. 

Renata _______ solteira, tem 22 anos e faz faculdade de medicina. 

Vocês _______ os novos donos da casa? 

O carro de Lucas _______ muito velho. 

A: Quais _______ as profissões dos seus pais? 

B: Minha mãe _______ arquiteta e meu pai _______ engenheiro. 

O trânsito em São Paulo _______ sempre pesado. 
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VERBO ESTAR 
 

Preencha os espaços vagos com os verbos SER ou ESTAR: 

 

Eu ________ na aula de Português. 

Aqueles meninos _________ muito altos. 

A mesa ________ de madeira. 

O professor _________ em pé e os alunos _________ sentados. 

Elas ________________ ótimas pessoas. 

Eu não _____________ na Inglaterra. 

Nós ____________ no inverno. 

O Rio Amazonas _________ o maior rio do Brasil. 

Que horas ______________? 

Nós _____________ estrangeiros. 

Este cavalo _________ bom. 

Eu __________ japonês. 

Este livro _________ bom. 

Nós ___________ na quarta-feira. 

De que cor ___________ esta mesa? 

Eu não ________________ na aula. 

Você _______________ bom professor. 

O quadro __________ na parede. 

Nós _______________ professores. 

Onde ______________ o lápis de Paulo? 

Aquela janela ___________ grande. 

Estes livros ______________ pequenos. 

O caderno ________________ junto ao livro. 

Aquele cavalo ____________ grande. 

Estas cadeiras ___________ de madeira. 

Você e ele ______________ alunos. 

Os senhores ________________ sentados junto ao professor. 

Nós __________ baixos. 

Onde ______________ os meninos? 

No inverno ______________ frio. 
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VERBO TER 
Complete com o verbo TER 

Eu _____________ 12 anos. 

Maria (              ) _____________ brinquedos e Paulo (                 ) _____________ livros. 

Eu e você (              ) _____________ amigos. 

Sara (              ) _____________ dúvidas. 

Francisco (                ) não _____________ irmãos. 

Vocês _____________ computador? 

Hoje João, Maria e Pedro (               ) _____________ muitas tarefas. 

Você _____________ uma borracha? 

Rodrigo (             ) _____________ olhos azuis. 

 O livro não _____________ desenhos engraçados. 

O que você tem hoje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu tenho fome. Eu tenho cansaço. 

Eu estou com fome. Eu estou cansado. 

 

Use os verbos TER e SER e complete o texto. 

 Meu nome _____________ Eliza, _____________ 13 anos. _____________ brasileira e 

_____________ estudante da oitava série. _____________ olhos azuis e cabelos castanhos. 

_____________ 1 metro e 56 centímetros e 30 quilos. Acho que (eu) _____________ inteligente. No 

meu boletim escolar as notas _____________ 9 e 10. Pra mim, Matemática _____________ difícil, 

mas Português, Ciências, Geografia e História _____________ muito fáceis. 

fome 
sede 

calor 

frio 

sono 

tristeza 

alegria 

cansaço 

medo dor 

tédio 

saudade 
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 (Eu) _____________ muitos amigos. Minha melhor amiga _____________ Cecília. (Nós) 

_____________ muitas coisas em comum. Ela também _____________ 13 anos, _____________ 

inteligente, magra e alta. As notas dela também _____________ 9 em Matemática e 10 em 

Português, Ciências, Geografia e História. Eu e ela _____________ um mascote, um gato. (Nós) 

_____________ computador, mas não _____________ telefone para a internet. Mesmo assim, nos 

falamos todos os dias. 

 

Complete os espaços com os verbos SER e ESTAR  . 

Eu _____________ uma pessoa calma, mas hoje _____________ nervosa, pois é dia de prova de 

Física. 

Meus pais _____________ bastante compreensíveis, mas quando eles _____________ bravos, sai de 

baixo! 

Minha família _____________ bem diferente e divertida. Meus avós _____________ campeões em 

xadrez. Meu tio _____________ circense. Ele _____________ sempre feliz. 

As dunas do Rio Grande do Norte _____________ maravilhosas e as pessoas _____________ sempre 

alegres e _____________ muito gentis. 

Hoje _____________ muito frio, por isso _____________ bem agasalhados. 

Eu e meus amigos _____________ pessoas de sorte, pois temos uma professora maravilhosa. Ela 

_____________ meiga e _____________ sempre contente.  

 

Os verbos SER, TER e ESTAR foram omitidos do texto. Reescreva o texto, colocando os verbos, 

como no exemplo. 

Kenji não é brasileiro, ________ japonês. Ele ________ no Brasil há 5 anos. Ele ________ arquiteto e 

_________ 45 anos. Ele _________ casado e ________ duas -filhas: Keiko e Noriko. Keiko ________ 

treze anos e Noriko ________ nove. Elas ________ alunas do colégio São José. Keiko ________ na 

sétima série e Noriko na terceira. Elas ________ dificuldades em falar português. A esposa de Kenji, 

Tomoko, ________ dentista. 

Kenji ________  funcionário de uma empresa japonesa. Eles ________ uma casa em São Paulo. Eles 

________ contentes de estar no Brasil.  

Os pais de Kenji, Satoru e Kazuko, ________  no Japão. Já ________ mais de sessenta anos e 

________ aposentados. Kenji ________ também um irmão, Seiji. Ele________  engenheiro e 

atualmente ________ na Coréia. Seiji não ________ casado. 
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Agora responda às perguntas sobre o texto que você completou. 

Quem é Keiko? 

 

Quantos anos tem Keiko? 

 

Onde estão os avós de Keiko? 

 

Qual é a profissão do marido de Tomoko? 

 

Quem é Seiji? 

 

Em que série estão Keiko e Noriko? 

 

 

Responda às questões com os verbos TER, SER ou ESTAR, completando o quadro. Veja o exemplo. 

 SIM NÃO 

Você é solteiro/a? Sim, eu SOU solteiro/a.  

Seu pai é americano?  Não, ele não É americano. 

1 – Você é casado?   

2 - Seus pais são brasileiros?   

3 - Você é extrovertido/a?   

4 – Você está no Brasil?   

5 – Você tem filhos?   

6 – Você tem mais de 20 anos?   

7 – Você e sua família estão 

juntos agora? 

  

8 – Você tem irmãos?   

9 – você está em casa neste 

momento? 

  

10 – Você está sozinho/a?   

11 – Seus pais têm muitos 

irmãos ou irmãs? 

  

12 – Você é empresário/a?    
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Apresente essas pessoas: 

Maria e João / 30 e 28 anos / comerciantes / Madri / Espanha.  

Maria tem 32 anos e João tem 28. São comerciantes. Eles moram  em Madri, na Espanha. Eles são  

espanhóis. 

André e Anita / 23 e 25 anos / estudantes / Portugal / Lisboa. 
Luís e Sandra / 45 e 43 anos /bailarinos /  Recife / Brasil. 
Henri e Louise / 32 e 31 anos / engenheiros / Paris / França 
Você / 18 anos / esportista / Rio de Janeiro / Brasil 
Eu / 37 anos / dentista / Munique / Alemanha 
Nós / 24 e 26 anos / advogados / Tóquio / Japão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAÇÃO DAS PREPOSIÇÕES  
 

O que está faltando? Preencha as lacunas. 

 Nasci _____No_______ interior de São Paulo, mas agora moro ____________ cidade grande, 

chamada Campinas. Trabalho____________ escritório de engenharia perto de casa. Gosto muito 

____________ meu trabalho. Antes de ir ____________ escritório, passo ____________ padaria e, 

de fora, cumprimento maus pais. Eles administram a padaria há 17 anos. Quando pequeno, dei muito 

trabalho ____________  meus pais. Mas agora sou um filho exemplar. Depois do serviço, ando 

____________ bicicleta ____________ parque. Depois vou ____________ padaria. Ajudo um pouco, 

conversamos muito. Falamos ____________ negócio da padaria, ____________ meu trabalho, 

____________ minha namorada e ____________ muitas outras coisas. É a minha rotina diária.  

 

Mais lacunas... 

Eu nasci ____________ dia 20 de setembro de 1978. 

Nós gostamos ____________ comida do restaurante da Tia Nena. 

Os filhos sempre dão trabalho ____________ pais. 

Eles falam muito ____________ vocês. 

Moro ____________ pequena cidade do Paraná. 
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Precisamos ____________ livros para estudar a matéria. 

Estudo ____________ São Paulo, mas moro ____________ Rio de Janeiro. 

Passei ____________ supermercado Baixo Preço e me encontrei com a Joana. 

As crianças andam ____________ bicicleta ____________ parque. 

O ônibus 377 passa ____________ Av. Paulista? 

Os pais se interessam ____________ educação de seus filhos. 

Quando fui ____________ Argentina,  andei ____________ avião pela primeira vez. 

NÚMEROS 
 

Escreva os números por extenso. 

EXEMPLO: Pedimos 550( quinhentos e cinqüenta) salgadinhos para a festa. 

 

1.700 (_____________________________________) pessoas participaram do evento. 

Compramos uma TV, em promoção, por R$ 1.230,00 (_____________________________________) 

reais. 

A população da cidade é de 230.000 (_____________________________________) habitantes. 

Um ano tem 365 (_____________________________________) dias. 

O cheque, no valor de R$634,00 (_____________________________________) reais, estava sem 

fundos. 

Esta escola tem mais de 3.230 (_____________________________________) alunos. 

Tenho 2 (______________) notas de R$50,00 (_________________________) reais. 

252 (_____________________________________) policiais saíram às ruas no dia da greve. 

VERBOS REGULARES NO PRESENTE DO INDICATIVO 
 

Complete o texto abaixo conjugando, no PRESENTE SIMPLES, os verbos entre parênteses. 

 

Denise: Bom dia! Meu nome _____________ (ser) Denise e _____________ (estar) aqui hoje para 

lhes apresentar nossa nova colega de trabalho, Gabriela. Ela _____________ (ter) 25 anos e 

_____________ (morar) em São Bernardo, São Paulo. Seus pais _____________ (ser) alemães, mas 

_____________ (estar) no Brasil há mais de 30 anos, e eles _____________ (ter) um restaurante aqui 

no centro da cidade, A família toda _____________ (trabalhar) muito de segunda a sexta, e muito 

mais aos sábados e domingos, pois o restaurante _____________ (estar) sempre cheio. E sabem por 

quê? A comida e o atendimento _____________ser() ótimos. Gabriela _____________ (estudar) à 
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noite e _____________ (fazer) um curso de inglês aos sábados. Você gostaria de dizer alguma coisa, 

Gabriela? 

Gabriela: Muito prazer! ... Bem, eu também _____________ (escrever) poesias e _____________ 

(fazer) trabalhos escolares: digitação, pesquisa... Eu _____________ (ter) dois irmãos. O mais velho 

_____________ (ser) advogado, e o caçula, programador numa empresa multinacional. Nós três 

_____________ (gostar) muito de ler, de ir ao cinema e ao teatro.  

 

Complete o texto abaixo com os VERBOS  na forma adequada e depois responda às perguntas. 

Meu amigo Cheng _____________ (ser) uma pessoas muito alegre e extrovertida. Ele 

_____________ (estar) no Brasil há seis meses e _____________ (trabalhar) em uma empresa 

americana. Todos os dias _____________ (acordar) às 7 horas, _____________ (jogar) tênis e depois 

_____________ (tomar) o café da manhã. Pela manhã, normalmente _____________ (estar) em casa 

e _____________ (fazer) ligações de negócios, _____________ (ler) os e-mails e o jornal chinês pela 

Internet. Às 10 horas, _____________ (ir) ao escritório de carro e _____________ (trabalhar) até as 

19 horas. Quando a reunião _____________ (ser) longa, ele _____________ (sair) do escritório Às 21 

horas. 

Duas vezes por semana, _____________ (estudar) português, mas _____________ (achar) muito 

difícil falar. Cheng _____________ (achar) muito importante ter amigos, por isso nos fins de semana 

ele e seus amigos brasileiros _____________ (almoçar) juntos. Muitas vezes _____________ (fazer) 

churrasco. Ele _____________ (gostar) muito do Brasil e da comida brasileira também. 

 

Há quanto tempo Cheng está no Brasil? 

 

 

O que ele faz pela manhã? 

 

 

 

Normalmente, a que horas ele sai do escritório? 

 

 

Ele acha importante ter amigos. Você concorda com ele? 
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Você tem amigos brasileiros?  

 

 

 

Complete com os verbos indicados abaixo: 

Decidir, definir, dividir, incluir, partir, pedir, redigir, sorrir, diminuir 

 

Acaba o almoço. O cliente _________ a conta. Quem a __________ é a moça do caixa, que ele já 

conhece. 

O rapaz olha a conta e pergunta: 

Vocês ____________ a gorjeta?  

Sim, _____________, senhor. São 10%. Responde a caixa. 

Mas não tem desconto? Eu almoço aqui todos os dias... 

Bem, isso quem _____________ é a dona, mas... 

- Ah... eu sei que quem _________ o preço é você... 

O rapaz ___________ para a moça do caixa e ela ___________ um pouco a conta. É o desconto. 

Ele __________. Mas ela tem certeza de que ele volta amanhã... 

ALGUNS VERBOS IRREGULARES NO PRESENTE DO INDICATIVO 
Complete o diálogo abaixo com verbos no presente: 

Saber Graça: Você ____________ onde fica Salvador, né? 

João: _________, fica na Bahia. 

Conseguir Graça: Você acha que ________________ dirigir até lá? 

João: Ah eu _________________, sim! 

Ir Graça: Então nós  ______________ a Salvador.    

 João: O que você vai fazer lá? 

Fazer Graça: Meu irmão ___________ aniversário de 50 anos no mês que vem e eu 

__________ questão de ir à festa... 

Dirigir Graça: João, você ____________ há muito tempo? 

João: ______________ desde bem jovem.  

Seguir Graça: Você, quando viaja,  __________ o mapa, para saber direitinho o caminho? 

João: _________, é claro. 

Ler João: Mas eu ____________ as placas na estrada, também! Ah, Graça, não se 
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preocupe... Viajar é comigo mesmo! 

Vir  Graça: Desculpe as perguntas. É que eu ___________ de uma cidade pequena, e 

viagens longas me assustam.  

Ir João: Nesse caso, por que você não __________ de avião? 

Conseguir Graça: Que ideia! Eu não ______________ nem imaginar isso. Já fico apavorada... 

 

Complete com os VERBOS entre parênteses. 

Eu não _____________ (conseguir) dormir porque tenho muitos problemas. 

Elas _____________ (fazer) uma caminhada todas as manhãs. 

Nós _____________ (ir) ao supermercado, mas _____________ (voltar) logo. 

Aos sábados eles _____________ (dormir) tarde porque no domingo _____________ (acordar) tarde. 

O que vocês _____________ (querer)? Eu _____________ (querer) ir embora cedo. Ela, não sei. 

Eu _____________ (vir) tarde à academia porque _____________ (sair) tarde do trabalho. 

 

Rotina 

Acordar 

 

Levantar-se 

 

Ir ao banheiro 

 

Escovar os 

dentes 

 

Tomar banho 

 

Vestir-se 

 

Tomar café 

 

Ir para o 

trabalho 

 

Voltar do 

trabalho 

 

 

Ler um livro
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Use os verbos que aprendeu na página anterior para escrever um parágrafo mostrando como é a 

rotina do personagem. Ele se chama João.  

Esse é o João. Todo dia ele 

 

 

 

 

 

 

 

VERBOS  REFLEXIVOS 
 

Utilize a lista de verbos reflexivos para elaborar frases. Lembre-se de que no Português 

do Brasil usamos geralmente os pronomes antes dos verbos. 

ferir-se = ferir a si próprio . Eu me feri com uma tesoura.  

cortar-se  

pentear-se 

vestir-se 

barbear-se 

pintar-se 

maquiar-se 

sentar-se 

levantar-se 

encostar-se 

olhar-se 

intrometer-se 

preocupar-se 

corrigir-se 

deitar-se 
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VERBOS REGULARES NO FUTURO (IR + INFINITIVO) 

Dia 24 de julho 

8:00 Química Estudar ligações químicas. 

10:00 Biologia Fazer exercícios sobre a circulação do sangue. 

14:00 Matemática Fazer exercícios sobre logaritmo. 

17:00 História  Assistir a um documentário sobre a Idade Média 

19:00 Geografia Estudar o mapa dos estados do Brasil 

21:00 Física Assistir a um video sobre dinâmica dos fluidos 

 

Patrícia está se preparando para fazer provas para entrar na faculdade.  Esse é sua agenda de 

revisões das disciplinas.  

Descreva em um parágrafo o que ela vai fazer no dia 24 de julho. 

 

Patrícia tem muita coisa para estudar e fez uma lista na agenda. Às oito da manhã, ela 
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VERBOS REGULARES NO FUTURO DO PRESENTE 
Veja a previsão do tempo no dia 9 de julho em algumas cidades do Brasil. Reescreva as previsões, 
usando os verbos indicados na lista, conforme o modelo. 

www.climatempo.com.br 

 

O dia de hoje será nublado pela manhã, e haverá possibilidade de garoa. Teremos uma tarde de sol, 
com a diminuição de nuvens. À noite haverá muita nebulosidade.  

 

 

 

Haver – ter  

 

 

 

Haver – aumentar - ter 
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Complete o texto abaixo com os verbos no tempo futuro usado em situações mais informais: 

Político em campanha. No Brasil é assim... 

Eu vou fazer desta cidade um exemplo para as demais. Eu ___________________ (construir) um 

jardim público, uma praça e esportes e _____________ (providenciar) a reforma da escola desse 

bairro. Durante o meu governo, as crianças __________ (aprender) mais, porque  

____________________ construir uma biblioteca na nova escola que eu _____________ (mandar) 

construir, e os pais não __________ (ter) mais motivos para não mandar as crianças para lá. Todos 

___________ (ficar) mais protegidos e confortáveis.  Não ___________ (faltar) mais  água na cidade, 

porque a construção de uma nova adutora __________________ (ser) uma das metas do meu 

governo. E confirmo a promessa de que ___________________ (ouvir) todos os que votarem em 

mim.  

Agora, reescreva o texto acima, substituindo as formas do futuro que usou por outras, mais formais. 

Eu farei desta cidade um exemplo para as demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete o texto com os verbos entre parênteses no FUTURO DO INDICATIVO (verbo ir + 

infinitivo).  

HORÓSCOPO 

O novo ano ________ (trazer) muitas alegrias, mas também alguns momentos de stress. Nos três 
primeiros meses do ano, os nativos deste signo ________ (estar) mais ligados trabalho, e talvez 
algumas perspectivas profissionais________ (abrir-se). No plano financeiro, as coisas ________ (ser) 
melhores, mas somente após junho, quando finalmente ________ (terminar) a oposição de Saturno. 
No amor, se vocês ainda não têm um companheiro, ________ (ter- vocês) uma boa oportunidade 
para um relacionamento estável. Porém, vocês devem controlar o ciúme. O relacionamento com os 
amigos ________  (melhorar) e, no final do ano, vocês ________ (reatar) uma velha amizade. Alguns 
problemas relacionados à saúde ________ (surgir), mas especifica-mente problemas de digestão. 
Mas  certamente vocês ________ (saber) como resolvê-los. Basta ter uma alimentação moderada. 
________ (ser) bom,  também, consultar um dentista. 
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Agora, empregue os mesmos verbos no futuro do presente simples 

O novo ano ________ (trazer) muitas alegrias, mas também alguns momentos de stress. Nos três 
primeiros meses do ano, os nativos deste signo ________ (estar) mais ligados trabalho, e talvez 
algumas perspectivas profissionais________ (abrir-se). No plano financeiro, as coisas ________ (ser) 
melhores, mas somente após junho, quando finalmente ________ (terminar) a oposição de Saturno. 
No amor, se vocês ainda não têm um companheiro, ________ (ter- vocês) uma boa oportunidade 
para um relacionamento estável. Porém, vocês devem controlar o ciúme. O relacionamento com os 
amigos ________  (melhorar) e, no final do ano, vocês ________ (reatar) uma velha amizade. Alguns 
problemas relacionados à saúde ________ (surgir), mas especifica-mente problemas de digestão. 
Mas  certamente vocês ________ (saber) como resolvê-los. Basta ter uma alimentação moderada. 
________ (ser) bom,  também, consultar um dentista. 

ALGUNS VERBOS E SUAS PREPOSIÇÕES 
 

Complete o perfil a seguir com as preposições adequadas. 

Esta é a Marcela.  Ela nasceu _________  Santa Catarina e veio __________ 

Florianópolis para falar ____________  seu trabalho em computação gráfica.  

Desde criança , ela sempre gostou  ______ desenhar  e fez ____________ seu 

interesse profissional. Ela morou __________ Fortaleza, onde estudou 

_____________  Universidade Federal do Ceará. Passou também ________ rio 

de Janeiro, onde fez seu mestrado e agora está __________ São Paulo, onde 

conclui neste ano sua tese de doutorado.  

gostar + de, morar + em, nascer + em, ser/ vir (origem) + de, falar + de/sobre, ir + a/ em, passar + 
por/em. 

 

PRONOMES INTERROGATIVOS 
Relacione os PRONOMES INTERROGATIVOS às frases correspondentes e encontre a resposta para 

cada pergunta. Veja o exemplo. Responda, também, às questões com  informações sobre você. 

A B C SUAS INFORMAÇÕES 

1 – O que (    ) é seu aniversário? (    ) Adélia. 1 – Eu sou estudante. 

2 – Quantos (    ) se chama sua esposa? (    ) Feijoada. 2 –  

3 – Quando (    ) você é? (    ) De Belo Horizonte, MG. 3 – 

4 – Como ( 1 ) você faz? (  1  )Sou advogado. 4 – 

5 – Qual (    ) você trabalha? (    ) 27 de dezembro. 5 – 

6 – Onde (    ) é seu prato favorito? (    ) 36. 6 – 

7 – De onde  (    ) anos você tem? (    ) Na NEC, em São Paulo. 7 – 
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ALGUMAS EXPRESSÕES INDICATIVAS DE POSIÇÃO 
Observe o desenho a seguir e depois responda às perguntas, usando as expressões indicadas no 

quadro. 

 

Localize os objetos: 

Onde está a caneca de chá ? 

 

Os óculos ? 
 

O mouse ? 

 

Os lápis coloridos ?  

 

A caixa arquivo ?  

 

A folha de papel ? 
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Agora diga... O que é necessário fazer para esse escritório ficar arrumado e limpo? 

 

É preciso limpar o chão. 

 

 

 

 

 

 

 

PRONOMES INDEFINIDOS 
 
Complete o anúncio abaixo com os pronomes indefinidos adequados 

 

Venha para o Solar das Araras. Um condomínio do tamanho perfeito para você e sua família. 

______________ lugares são tão agradáveis. ___________os apartamentos são de frente. 

_______________ dois por andar. __________ apartamento tem uma ampla varanda, 

voltada para o verde da região mais bonita da cidade. ___________ apartamentos têm 

acesso por elevadores. ____________ prédio tem circuito interno de TV, aumentando sua 

tranquilidade. __________________  problema com o estacionamento: __________ vagas 

de garagem são numeradas. Oferecemos ___________ opções de financiamento.  

__________ perfeito para sua família ser feliz.  

Banco: Muitas, tudo, todos, poucos, cada, todos os, somente, nenhum, todas as , todo o. 
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EXPRESSÕES COM A PALAVRA HORA 
Vamos chegar em cima da hora. 
Perdi a hora! 
Já está na hora de dormir. 
Estou ocupado agora. Vamos conversar em outra hora. 
Fazer hora. 
Não vejo a hora de viajar pelo Brasil. 
Ele sempre aparece na hora H. 
Ele fica horas e horas na internet. 
Tenho hora marcada no dentista. 
Essa notícia vem em boa hora. 
Isso é hora de chegar? 
 
Para falar 
QUE HORAS SÃO? 

2:40 

4:50 

3:30 

12:20 

1:10 

15:15 

19:30 

 
Quantas horas são? Escreva por extenso... 

 
 

ADVÉRBIOS DE TEMPO 
 
Todo dia  Todos os dias  Sempre  Quase sempre 
Frequentemente  Às vezes  Raramente Nunca 
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Observe o quadro abaixo e depois responda às perguntas 
 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 
 
Exemplo: O que Luís costuma beber pela manhã? 
 Normalmente ele bebe leite. 
 
Ele toma café também? 
 
_______________________________________________. 
Ele joga futebol todos os dias? 
 
_______________________________________________. 
Ele costuma enviar (ou escrever) e-mails aos amigos? 
 
_______________________________________________. 
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Ele entra na Internet com freqüência? 
 
_______________________________________________. 
Ele não assiste à televisão com freqüência? 
 
_______________________________________________. 
Ele sempre come hambúrguer nos fins de semana? 
 
_______________________________________________. 
Quantas vezes por semana ele faz natação? 
_______________________________________________. 
 
 
Complete o texto com o ADVÉRBIO DE FREQUÊNCIA adequado. 
 
Use a lista abaixo: 
às vezes frequentemente  muitas vezes  raramente  
sempre  toda semana  todo dia  nunca 
 
Exemplo: Todos os anos, nas férias, vamos à casa dos meus avós. Eles moram no interior e 

_______________ vêm para Minas Gerais, porque é muito longe. Deve dar umas 10 horas de viagem. 

Por isso nós também não podemos ir lá _______________. Mas a minha avó nos telefona  

_______________. 

Moram num sítio longe do centro da cidade e plantam frutas e verduras. _______________ acordam 

às seis horas e _______________ dormem bem cedo. _______________ nós ligávamos às oito e 

meia e já estavam dormindo. _______________ meu avô leva alguns produtos para vender nas lojas 

da cidade. 

Eles não gostam muito de sair,  _______________ vão à cidade assistir a rodeios. Acho que 

_______________ fizeram uma viagem longa por causa do sítio. Mas acho que eles não se importam, 

pois _______________ estão reunindo os vizinhos e amigos e dão aquela churrascada animada com 

viola e tudo.  

 

Observe... 
 

ÀS 
(à/ao)         ATÉ (às – ao- à)         DAS           ÀS       A PARTIR (das – da – do) 
Às 12:00                Até às 12:00             Das 13:00 às 14:00     A partir das 05:00 
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Complete usando as palavras que estão no quadro. 
 

anteontem ontem hoje amanhã depois de 
amanhã 

semana 
retrasada 

semana 
passada 

esta semana semana que 
vem 

próxima 
semana 

 

mês 
retrasado 

mês 
passado 

este mês mês que vem 
próximo mês 

 

ano retrasado ano 
passado 

este ano ano que vem  

 
Lembre-se: hoje é dia 15 de fevereiro de 2010 (segunda-feira). 
Exemplo: 16/05 = amanhã 
1. 13/02 = __________________________.  
2. 17/02 = __________________________. 
3. 14/02 = __________________________. 
4. 15-19/02 = _______________________. 
5. janeiro = ________________________. 
6. março = ________________________. 
7. 2011 = __________________________. 
8. 2009 = __________________________. 

 

VERBOS REGULARES NO IMPERATIVO 
Escreva as placas utilizando os verbos no imperativo: 

Na estrada, viaje com segurança: 
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VERBOS REGULARES NO PRETÉRITO PERFEITO 
Complete o relato de Anderson: 

“Na semana passada, eu e minha namorada sofremos um _____________ de carro. Eu só sofri um 

___________ no braço. Minha namorada, que estava comigo, foi quem teve mais problemas: ela 

sofreu uma _______________ por causa de um início de incêndio no carro. Ela também 

_____________ a perna.  Vai ficar pelo menos duas semanas sem poder caminhar. Uma 

______________ foi chamada e fomos levados para um _____________ de emergência, que aqui 

chamamos de _____________________.  

O médico ______________ nos atendeu imediatamente. Para mim, um curativo foi o suficiente, mas 

coitada da Elis! Sofreu bastante, com muitas dores. Ela ficou  ______________ por três dias. Depois 

______________, mas vai ficar em casa, ___________________. E tudo isso por causa de um 

descuido de um motorista embriagado!” 

 

Banco de palavras: Acidente, corte, queimadura, quebrou, ambulância, hospital, pronto-socorro, de 

plantão, internada, receber alta, de repouso. 

Agora conte a história de Anderson para um amigo seu. 

Você conhece o Anderson? Sabe que ele sofreu um acidente?  
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Reescreva o texto abaixo com os verbos no pretérito perfeito:  

 

Chego ao aeroporto às 9 horas. Entrego minha bagagem ao carregador e levo minha 

passagem para o balcão. A moça confere tudo e me entrega um talão. Encontro minha 

mulher. Vamos juntos para o portão de embarque e entramos no avião. A viagem 

começa. É servido o almoço. A aeromoça distribui revistas e jornais. A viagem me dá 

sono. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

ALGUNS VERBOS IRREGULARES NO PRETÉRITO PERFEITO 
Complete com os verbos indicados na coluna da desquerda no pretérito perfeito: 

Ler 

 

Eu __________________ todos os livros de Paulo Coelho. 

Você _____________ meu e-mail? Acho que todos ______________. 

Ontem eles __________________ no jornal que Caetano virá à Argentina. 

Nós ____________________________ este romance há muitos anos. 

Eles nunca__________________________ os e-mails dos clientes. 

Você ___________________ a carta enviada por sua família? 

Eu sempre __________________ todos os textos com atenção. 

Saber 

 

Eu _______________ que ele vai sair da empresa. Você _______________? 

Você nunca ________________ o nome das pessoas. 

A gente nunca _______________ o dia de amanhã. Quem _____________? 

Nós _______________ que as vendas estão caindo. 

Ela _________________ do que aconteceu na loja ontem?  

Eu nunca ________________ quando tenho que entregar a tarefa. 

Poder 

 

Você ______________ me fazer um favor? 

 Infelizmente eu não ________________ fazer isso agora. 

 Nós não __________________ sair antes do final do expediente. 

 Ela não _________________ fazer o trabalho ontem. 

 Eu __________________ me acordar tarde nos fins de semana. 

 Eu nunca _______________ ir ao cinema às quartas-feiras. Você _____________? 
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 Peço que me desculpem porque eu não __________________ vir ontem. 

 Infelizmente nós não __________________ terminar tudo a tempo. 

Pôr 

 

Quem ______________ a mala aqui? Você ________________? 

 Eu _________________ o livro na gaveta. Por que você não _______________? 

 Ela sempre ______________ a pasta dentro do armário. Você também ___________? 

 Nós nunca _______________ as coisas no lugar. Acho que ninguém 

________________. 

 Ontem eu ___________ o grampeador no mesmo lugar onde eu sempre 

_____________. 

Dizer 

 

Ela sempre _________________ uma coisa e _________________ (fazer) outra. 

  Meu chefe nunca ouve o que eu ______________. 

  Ontem a Carla me ______________ que vai viajar ao Brasil. Ela te _____________? 

  Eles ainda não me __________________ o que fazer. 

  Eu nunca te _________________ isso! Eles te ____________________. 

Fazer 

 

  Ele _____________ tudo o que ela pede, eu não ________________. 

  Eu ________________ o trabalho sozinho porque ninguém ________________. 

  Nós ___________________ uma festa surpresa no aniversário dela. 

  Nós sempre _________________ hora extra na empresa. 

  Eu já ________________ a tarefa de português. Você já __________________? 

Vir 

 

Eu sempre ____________ trabalhar de carro. Você também ___________? 

 Eles nunca _______________ às reuniões, mas a gente _____________. 

 Nós _____________ no mesmo horário que vocês _________________. 

 Anteontem eu _______________ sozinho porque ela não ________________  

Nós ____________de São Paulo no mês retrasado, mas meu irmão ainda não 

________. 

Ele nunca ____________ trabalhar cedo, mas a gente _______________. 

Ver 

 

Eu sempre ___________ a sua irmã na praça. Acho que ela não me ____________ 

 Todos ______________ esse programa, mas eu nunca __________________. 

 Ontem eu ___________ seu namorado no centro. Ele me ______________? 

 Quem _______________a folha que estava aqui?  

 Nós sempre __________________ nossos colegas de trabalho nos fins de semana. 

 Acho que eles não te __________________, por isso não te cumprimentaram. 

 Eu ____________ o que você fez, mas acho que ninguém __________________. 

 Ontem meus amigos te _______________ no cinema, mas eu não te ____________. 
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 Eu ainda não _____________ minha chefe hoje. Você a ______________? 

 Nós sempre _______________ muitos filmes brasileiros e os argentinos 

_____________? 

Ter 

 

Eu ___________ pouco dinheiro agora. Vocês __________ para me emprestar? 

 Nós nunca _______________ tempo para ir ao cinema. 

 Ontem eu ____________ um dia muito cansativo. Será que ele também _________? 

 Acho que você _______________ muita sorte com o que te aconteceu. 

 Eles _____________um apartamento pequeno, mas ela _____________ um enorme. 

 Quem ______________ o telefone do Tiago? Será que elas _________________? 

 Eles nunca _________________ muito interesse em aprender. 

Dar 

 

Eu sempre ______________ presentes aos meus amigos. 

 Você ______________ o envelope para sua mãe? 

 Eu sempre ____________ os recados para meu chefe, mas hoje eu me esqueci. 

 Eu _____________ o orçamento para você? Quem te ___________? 

 Elas sempre _____________as coisas que não usam mais? 

 Ontem eu ___________ toda a grana para ela, mas eles não ____________nada. 

Eu __________ os documentos para o pessoal do escritório. Eles te _____________? 

O diretor ____________ uma bronca no pessoal de RH. 

Sair 

 

Todos ______________ de férias no verão, mas eu ____________ em outra época. 

 Hoje ele _______________ de carro, mas raramente ele __________. 

 Ontem eles ________________ cedo e só voltaram à noite. 

 Ele ______________ com seus amigos e elas _______________ com suas primas. 

 Ontem ______________ para comer massa e tomar e um bom vinho. 

 Minha turma sempre _____________ para tomar uma cervejinha. 

 Eu sempre _______________ com o pessoal do escritório na sexta-feira. 

 Ontem ele _______________ para dançar e nós _____________ para jantar fora. 

 Elas nunca __________________ da empresa para almoçar.  

 Ele ________________ para dar uma volta, mas não demora.  

Querer 

 

Eu ______________ um café com adoçante e você como ______________? 

Eles ______________ viajar no próximo fim de semana, mas Laura não __________. 

Eu fiquei sozinha porque _______________. 

Eles nunca ________________ que suas filhas morassem sozinhas. 

Ela ____________ saber quando vamos voltar da viagem ao Brasil. 

Joana nunca __________ aprender a cozinhar por isso, agora ________ que eu a 
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ensine. 

Ontem todos ______________ ir jantar no restaurante do bairro. 

 

  EXPRESSÕES COM O VERBO DAR 
 

Complete usando o verbo DAR no presente e a preposição PARA. Depois associe as colunas. Qual é o 

significado da expressão nas frases? 

(   ) Não  _______________ _ ir à sua festa. Vou estar viajando.  Desculpe! 1. São suficientes. 

(   ) _______________ eu  completar os exercícios antes da aula terminar. 2. É possível. 

(   ) As cópias do material não _______________ todos os alunos. Preciso 

fazer mais. 

3. Há tempo suficiente. 

(   ) ___________ você me emprestar seu lápis? O meu está sem ponta. 4. É suficiente. 

(   ) Os livros ________________  todos, se cada um pegar só um.  

(   ) Hoje ____________________ você me encontrar na cantina depois da 

sua aula?  

Hoje eu não tenho tempo. Mas amanhã ____________ ir, sim. 

 

(   ) Um ônibus ___________________  transportar todo o grupo até a 

UFJF?  

Acho que um só não ____________________  fazer isso, não. Peça dois. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSÕES DE DURAÇÃO  
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Forme frases usando o verbo ter com os verbos no particípio. Siga o modelo.  

O que você tem feito para manter sua saúde? 

 

Eu tenho feito ginástica 
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SABER E CONHECER 
 

Eu já conheço / eu não conheço / Eu não conheço nem sei o que é  

Escolha uma das expressões acima para falar dos locais ou eventos abaixo... 

 

1. 2. 3.  

 

1. 5.    

6. 7. 8.  

9.   10.  
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VERBOS REGULARES NO PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO  
Complete as frases do texto com verbos no pretérito imperfeito: 

Quando eu __________ (morar) no Rio de Janeiro, __________ (assistir) a ótimas peças de teatro, 

_________ (ir) a “shows” de música popular brasileira, ___________ (fazer) programas interessantes 

e __________ (ver) vários espetáculos de balé no teatro Municipal. 

Quando meus tios _________ (ir) passar o fim de semana comigo, eles __________ (viajar) sempre 

de carro. Eu os __________ (esperar) com um belo jantar e, à noite, nós __________ (sair) para ver o 

Cristo Redentor iluminado. No dia seguinte, pela manhã, nós __________ (ir) à praia e __________ 

(ver) demonstrações de surf na barra da Tijuca. Sempre que __________ (poder), eu é que 

_________ (vir) visitá-los nesta agradável cidadezinha mineira, como estou fazendo agora. Hoje 

estou passando férias aqui, na casa dos meus tios. Esta cidade me lembra minha infância e 

adolescência. 

Aqui, eu sempre __________ (caminhar) calmamente pelas ruas, ________ (comer) muitas frutas no 

pé, ________ (fazer) passeios a cavalo, __________ no rio perto da cidade e, à noite, __________ 

(contar) as estrelas na praça, enquanto casais de namorados _____________ (passear) pelo jardim. 

Aos domingos _________ (haver) missa de manhã, e longos almoços depois... Tempo bom! 

 

Faça frases utilizando as expressões abaixo: 

Quando era adolescente, Andréia...  

Andar de bicicleta – fumar muito – dançar a noite toda. 

___________________________________________________________________ 

 

Agora eu moro no centro da cidade, mas antigamente... 

Morar no subúrbio – tomar duas conduções – chegar atrasado ao trabalho – trabalhar longe de casa. 

___________________________________________________________________ 

 

Complete com as palavras entre parênteses: 

 

Enquanto Marcos freqüentava a escola, Ricardo (ficar em casa e ajudar o pai) 

___________________________________________________________________ 

Enquanto Marta passava horas sentada perto do riacho, Beatriz (brincar e inventar brincadeiras). 

___________________________________________________________________ 

  

 



63 
Enquanto eu assistia à televisão, meus irmãos (ir pescar e passar o dia inteiro fora). 

___________________________________________________________________ 

 

Enquanto minha mãe cozinhava pratos deliciosos, nós (ficar deitados na rede) 

___________________________________________________________________ 

 

Veja as agendas de Paula e de Sérgio e escreva o que eles estavam fazendo ontem: 

 

Paula 

7:30 – 8:30 Tênis 

9:00 - 10:30 aula de inglês 

12:00 – 13:00 almoço com Érica 

14:00 pagar contas no banco 

21:00 ligar para Jorge 

 

Sérgio 

8:00 – 8:30     Ler e-mails 

9:00 – 11:00   Reunião 

12:00 – 13:00 almoço com cliente 

14:00 enviar relatórios por fax 

19:30 – 21:30 futebol 

 

Ex.: Enquanto Paula estava jogando tênis, Sérgio estava lendo os e-mails. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Complete com o Imperfeito do Indicativo: 

1. (estar) A sala ................................. escura quando nós chegamos. 

2. (estar) Nós já ............................... dormindo quando o telefone tocou. 

3. (ser) A confusão ................................ grande quando a polícia chegou. 

4. (ser) A situação econômica do país ................................. muito instável quando o presidente foi 

eleito. 

Perfeito ou Imperfeito do Indicativo? 

1. (estar) Cheguei atrasado porque o trânsito .................................... um horror. 

2. (parar) Meu computador ............................... de funcionar de repente. 

3. (ligar) Eu estava no trânsito quando você me .......................................... 

4. (estar) Nós ......................................... começando a almoçar quando você chegou. 

5. (estar) Eu ...................................... começando a dormir e aí ele me ligou. 

6. (ver) Quando eu desci do táxi, ...................................... que ele estava me esperando. 
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7. (visitar) Quando eu vinha para cá,, sempre ......................................... meus amigos. 

8. (apresentar) Quando cheguei, ......................................... todos os meus documentos. 

9. (ir) Quando morava aqui, uma vez, ...................................... ao zoológico com meus filhos. 

Agora, use os dois tempos verbais nas orações abaixo. Lembre-se de que o pretérito perfeito é usado 

para fatos concluídos e definidos no passado, enquanto o pretérito imperfeito é usado para fatos 

indefinidos e não concluídos. 

A partida de Julio 

 Julio sempre _________ (ser) um menino muito dedicado aos estudos. Ele ________ ( ser)  aquele 

tipo de jovem que estudava todos os dias. _____ (ser) muito difícil vê-lo saindo nos finais de semana. 

De vez em quando, nós nos encontrávamos com ele a caminho de um teatro ou museu. Ele _______ 

(ir)  uma vez por mês assistir a uma famosa peça da cidade: os Aristocratas. Como ele não enjoava de 

ver sempre a mesma história? Sua resposta _____(ser)  que toda arte deve ser vista mais de uma vez. 

Porém, Julio _____(ser)  muito sozinho, ninguém dava muita atenção para ele. Até um dia em que ele 

______ (ir) embora pra outra cidade. Nunca mais ninguém iria vê-lo. Nunca mais ninguém poderia 

pedir ajuda a ele nas provas.  Nunca mais ele emprestaria os seus deveres de casa. E foi assim que 

pela primeira vez alguém lembrou de Julio... 

COMEÇAR  A , TERMINAR DE, ACABAR DE  E PARAR DE 
Nos tempos do telefone fixo... 

O telefone começou a tocar. Eu corri para atender, mas  quando cheguei, ele 

parou. A pessoa do outro lado tinha terminado de desligar... 

Não tinha secretária eletrônica, então a gente não sabia quem tinha ligado... 
 

Faça uma lista. Por que correr ( ou praticar outra atividade física) 

pode ser bom ? Use as expressões “começar a”  e “parar de”. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

 

ATÉ  OU NEM? 



65 
Eu viajei ___________ o Uruguai de carro. 

Eu não fui ______________ almoçar hoje ... Não tive tempo.  

 

VERBOS REGULARES NO FUTURO DO PRETÉRITO  DO INDICATIVO  
Complete o texto com verbos no FUTURO DO PRETÉRITO.  

 
O QUE VOCÊ FARIA SE O MUNDO ACABASSE AMANHÃ? 

Em 1999 muitas pessoas acreditaram que o mundo ____________ (acabar) no dia 11 de agosto. Por 

ocasião do último eclipse do século e baseadas em interpretações de profecias, elas achavam que 

tudo ____________ (ter) fim naquele dia. 

Por conta de tais previsões, todos se questionavam sobre o que ____________ (fazer) caso o mundo 

realmente acabasse. Alguns ____________ (gostar) de pedir demissão do trabalho ou abandonar a 

escola e ir conhecer lugares a que nunca haviam ido antes. Outros ____________ (preferir) ficar com 

suas famílias e esperar que tudo acontecesse. 

Havia muitos que ____________ (realizar) desejos pessoais: Marcos, um adolescente de 15 anos, por 

exemplo, ____________ (deixar) de lado sua timidez e ____________ (fazer) uma declaração de 

amor para sua amada. “Se ela dissesse não, não ____________ (haver) problemas, pois nunca mais 

____________ (ir/nós) nos ver mesmo.” diz. 

Henrique, 20 anos, ____________ (aproveitar) para gastar todo o dinheiro que possuía. E até o que 

não possuía: “____________ (entrar) em várias lojas, ____________ (comprar) o que quisesse e 

____________ (pagar) tudo com cheques, mesmo não tendo dinheiro suficiente no banco. Ninguém 

me ____________ (cobrar) depois mesmo!” 

Pois bem: o mundo obviamente não acabou em 1999. Tampouco a imaginação das pessoas. Muitos 

acreditam que o fim está próximo. E você, o que diz: o que você faria se o mundo acabasse amanhã? 

VERBOS REGULARES NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO 

 

Para fazermos um bom churrasco, é preciso que... 
 

João e Paulo ______________ (trazer) a bebida. 

Rodrigo __________ (preparar) a caipirinha. 

Mariana e Lúcia __________ (comprar) a carne. 

Liliane __________ (temperar) a carne. 

Regina __________ (fazer) a farofa e o vinagrete. 

Eu _________ (acender) a churrasqueira. 

Ricardo e eu __________ (poder) assar a carne. 
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Ordens maternas: 

Eu deixo vocês verem televisão, mas antes eu quero que: 

__________ (tomar) banho. 

__________ (pentear) o cabelo. 

___________ (escovar) os dentes. 

__________ (por) o pijama. 

__________ (arrumar) a cama. 

__________ (separar) os uniformes. 

___________ (preparar) os livros. 
 

 

Para quê? 
Fale baixo para que elas não o __________ (ouvir). 

Repita o texto para que os alunos __________ (compreender) 

Subo no palanque para que todos me __________ (ver). 

O jogador lança a bola rápido, para que o adversário não a __________ (pegar) 

Desliguei a televisão para que ela __________ (dormir) 

Trouxe a televisão para que você __________ (assistir) ao jogo. 

Contei tudo para que você __________ (saber) a verdade. 

Levante-se, para que eu _________ (poder) vê-lo. 

Ela chora para que vocês lhe __________ (dar) atenção. 

 

 

 

Carlos mora em São Paulo e vai se mudar para o interior com sua família. Vamos escrever as 

expectativas de Carlos quanto à nova vida que o espera. 

 

Ele espera que... (sua família poder levar uma vida tranquila) 

 

(vizinhos ser bons e amigáveis) 

 

(conseguir arranjar um bom emprego) 

 

(não precisar voltar para a cidade) 
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Mas pode ser 

que... 

(ser difícil acostumar-se) 

 

(levar tempo para arranjar trabalho) 

 

(as pessoas não o receber bem) 

 

(a vida ser monótona) 

 

Por que Carlos 
quer se mudar 
de São Paulo? 
Ele tem medo de 
que... 
 

(a vida da cidade grande  não ser saudável para as crianças) 

 

(São Paulo não oferecer segurança à família) 

 

(o estresse do dia-a-dia trazer problemas psicológicos) 

 

Para a esposa de 
Carlos, Cíntia, é 
bom que... 
 

(as crianças ter mais contato com a natureza) 

 

(não ser preciso perder tanto tempo no trânsito) 

 

(os filhos poder brincar na rua, sem preocupação) 

 

(eles poder relacionar-se melhor com os vizinhos) 
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Características do bom vendedor 

Entendimento profundo do negócio 

Boa capacidade de comunicação 

Conhecimento de psicologia 

Simpatia 

Boa educação 

Conhecimento do mercado consumidor 

 

Transforme os dados acima em um texto, usando os verbos no presente do subjuntivo 

Para ser um bom vendedor, é preciso que...  

 

 

 

 

 

VERBOS REGULARES NO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO 
Luísa está um pouco brava com seu filho André. O garoto faz sempre coisas erradas, e sua mãe tenta 
alertá-lo sobre isso. Complete os conselhos com verbos conjugados no IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO: 
 
Se você e seu irmão ___________ (brigar) menos, vocês poderiam  brincar juntos. 
 Se sua professora não ____________ (olhar) os cadernos todo dia, você nunca faria lição. 
 Seria muito importante se você ____________ (ler) mais livros e  ____________ (fazer) todos os 
trabalhos da escola. 
 Se seu pai e eu ______ (ser) mais severos com você, você seria mais  educado. 
 Se você ___________ (estudar) para as provas, certamente tiraria boas notas. 
 Se você ___________ (arrumar) seu quarto, __________ (jogar) fora as coisas velhas e __________ 
(organizar) seus papéis, sua vida seria bem mais fácil.] 
Se você ___________ (assistir) menos à TV, ____________ (jogar) menos videogame e __________ 
(navegar) menos na Internet, teria tempo para fazer as tarefas da escola com atenção. 
Seria muito bom se seus amigos também  ____________ (começar) a  estudar. Assim, eles  
 
 


