
OLÁ AMIGUNHOS! 
 
Deixo aqui as respostas das atividades anteriores. 
 

1- 1) O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados 
para trás. 

          2) Os índios deixam pelo caminho penas de aves, abanadores e flechas. 

          3) Bate nos troncos das árvores como se fossem tambores, testando a resistência delas. 

         4) Deixa os caçadores perdidos dentro da floresta. 

        5) Chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. 

        6) Caipora ou Caapora. 

4- Região Centro-Oeste. 

Aprendendo mais: 1) a) sobre b) sobre c) sob d) sobre 

5- O Curupira vive nas florestas e é o protetor das árvores e dos animais. 

VERBOS REGULARES NO PRESENTE DO INDICATIVO 
 
 FALAR COMER DIVIDIR 
EU falo como divido 
TU falas comes divides 
ELE/ELA/VOCÊ/ A GENTE fala come divide 
NÓS falamos comemos dividimos 
ELES/ELAS/VOCÊS falam comem dividem 

 

Os verbos são classificados de acordo com a sua terminação:  
1ª conjugação = estudAR;  
2ª conjugação = vendER;  
3ª conjugação = partIR. 
 
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. 
 
 
EXERCÍCIOS: 
 
1-Complete as frases com verbos no presente:  
a) Eu ___________ exercícios todos os dias. (praticar)  
b) Minha família _____________ em Juiz de Fora. (morar)  
c) Nós ____________ pão nesta padaria. (comprar)  
d) Eles ___________ os jornais em casa. (receber)  
e) Os rapazes ____________ vôlei todos os sábados. (jogar)   
f) As lojas _____________ depois de nove horas. (abrir)  



g) Nós ____________ o encontro para as dez da manhã. (combinar)  
h) Eu ______________ pão todos os sábados. (assar)  
i) Vocês ______________ suas roupas antes do jantar. (trocar) 
 
 

2- Complete os espaços conjugando os verbos no presente do indicativo: 

a) Eu ____________ de ir ao cinema. (gostar) 
b) Lucas ___________ no refeitório da escola todos os dias. (almoçar) 
c) Meus amigos ____________ jogar futebol. (adorar) 
d) Os brasileiros _____________ Português. (falar) 
e) Minhas colegas ____________ no mesmo bairro que eu. (morar) 
f) Meu pai ______________ muitos e-mails. (receber) 
g) Vocês ______________ basquete na escola? (jogar) 
h) A gente _____________ natação aos sábados. (praticar). 

 

 


