
OLÁ, AMIGUINHOS! TUDO BEM? 

Respostas da aula anterior: 
1-a) pratico 
b) mora 
c) compramos 
d) recebem 
e) jogam 
f) abrem 
g) combinamos 
h) asso 
i) trocam 
 
2-a) gosto 
b) almoça 
c) adoram 
d) falam 
e) moram 
f) recebe 
g) jogam 
h) pratica 
 

Esta semana vamos trabalhar com os verbos irregulares no presente do indicativo. 

Pesquise e compete a tabela abaixo com os verbos irregulares no presente: 

 

 
 
 

EU TU ELE/ELA/VOCÊ/ 
A GENTE 

NÓS ELES/ELAS/VOCÊS 

IR      
FAZER      
QUERER      
DORMIR      
PÔR      
ESTAR      
VIR      
PODER      
VER      
DAR      
TRAZER      
DIZER      
LER      
SABER      
CABER      
SENTIR      

 



1- Complete os espaços com os verbos conjugados no Presente do Indicativo. 
a) Você não _______________________ frio? (sentir) 
b) Eu não ____________________ açúcar no café. (pôr) 
c) Minhas roupas já não _____________________ no armário. (caber) 
d) Vocês __________________________ fazer um bolo de chocolate? (saber) 
e) Hoje eu não me ______________________ muito bem. Estou com dor de cabeça. 

(sentir) 
f) Eu nunca ____________________ o que fazer nessa situação! (saber) 
g) Nós nunca _________________ os acentos quando batemos papo no chat. (pôr) 
h) O cachorro não vai viajar com a gente, pois não ___________________ no carro. 

(caber) 
i) Eu __________________________ ao cinema aos domingos. (ir) 
j) Meu amigo  __________________________ aniversário em maio. (fazer) 
k) Eu  __________________________ anos no mês de setembro. (fazer) 
l) Meus pais  __________________________ para o Rio do janeiro nas férias. (ir) 
m) Você  __________________________ir ao cinema hoje à noite? (querer) 
n) A gente nuca  __________________________ a tarefa depois do almoço. (fazer) 
o) Vocês  __________________________ à festa da Ivana no sábado? (ir) 
p) Eu não __________________________ir ao dentista! (querer) 
q) Você ___________(querer) estudar com a gente para a prova de História? 
r) Os meninos ___________ (ir) para a biblioteca hoje depois da aula. 
s) Eu acho que todos os exercícios ____________ (estar) certos. 
t) A que horas você _____________ (fazer) as tarefas? 
u) Meu irmão ______________ (dormir) cedo, mas eu não _______________ (dormir) 

antes das 11 da noite. 

 


