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Apresentação 

 

O Guia Prático de Gramática – Português do Brasil tem como 

objetivo o ensino de Português Língua Estrangeira (PLE), Português 

Segunda Língua e PLH (Português Língua de Herança). É uma 

ferramenta para as pessoas que optarem pela autoaprendizagem e 

também, para docentes de PLE. 

Contém explicações claras e aplicação prática das principais 

estruturas dos níveis elementar, pré-elementar, intermediário e 

avançado. Além de várias expressões idiomáticas e provérbios da 

língua portuguesa do Brasil e um teste de nível. 

Este livro contou com a participação dos professores Tereza 

Leiserowitz que contribuiu com sua experiência 

do mundo anglófono, Lamartine Bião Oberg (francófono) e Evaí 

Oliveira (lusófono), com o que há de mais moderno no ensino do 

Português do Brasil. 
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UNIDADE 1 

VERBO SER 

PRESENTE DO INDICATIVO 

Eu sou 

Tu és 

Ele, ela, você é 

Nós somos 

Eles, elas, vocês são 

 

Observações: 

- O pronome pessoal “tu” (informal) é utilizado no português de 

Portugal, do Sul, em algumas regiões do Norte e Nordeste. 

- O pronome de tratamento “você” (informal) é usado como forma de 

intimidade, proximidade, e tratamento de igual para igual. 

- O Senhor, a Senhora, o Doutor, a Doutora (tratamento formal), 

denotam respeito, cerimônia, por aquele com quem se fala. 

 

Ser: uma condição permanente, inata, fixa, imutável, uma definição. 

- Eu sou homem. 

- Eu sou professor. 

- Eu sou brasileiro. 

- Ela é francesa. 

- O Brasil é grande. 

- Os políticos são corruptos.  
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- Eu sou brasileira. Eu sempre serei brasileira. Eu posso ter outra 

cidadania, mas eu sou brasileira porque eu nasci no Brasil. 

 

O verbo “ser” expressa: 

- Qualidade natural de uma pessoa: Eu sou homem. 

- Qualidade natural de um animal: O cavalo árabe é um ótimo 

cavalo. 

- Qualidade natural de uma coisa: A mesa é grande. 

- Natureza de uma coisa: A caneta é de plástico. 

- Nacionalidade: Você é francês. 

- Profissão: Nós somos comissários de bordo. 

- Posse ou propriedade: O passaporte e o visto são de São Paulo. 

- Temperamento: Ela é impaciente. 

- Acontecimento: A reunião é amanhã. 

- Pertencimento: Este livro é de minha mãe. 

- Origem: Ele é da Bahia. 

- Equivaler a, custar: Quanto é esse caderno? 

- Finalidade: Isto é para prender o cabelo. 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com o verbo “ser”: 

1. Paulo ________ brasileiro de Santa Catarina. 

2. Você ________ italiana de Roma. 

3. Maria ________ alta e elegante como uma modelo. 

4. Pedro ________ um ótimo rapaz e elegante. 

5. Ela ________ muito bonita e simpática. 

6. Elas ________ muito baixas. 

7. José não ________ muito magro, ele ________ muito gordo como 

o professor. 

8. Ela ________ uma boa professora, ele também ________ um bom 

professor. 

9. A floresta da Tijuca ________ grande e linda. 

10. Maria ________ aeromoça da TAM. 

11. Esta cadeira ________ pequena, mas confortável. 

12. Sérgio ________ estudante de medicina. 

13. Maio ________ um mês muito agradável em Salvador.  

14. O Parque do Flamengo ________ grande e bonito. 

15. Este edifício ________ muito alto e moderno. 

16. Este jornal ________ de Roberto, meu amigo. 

17. A Rua Prudente de Moraes ________ estreita a barulhenta. 

18. A Avenida Atlântica ________ larga e movimentada. 

19. A aula de português ________ muito interessante e lógico. 

20. Elas ________ ótimas pessoas e grandes amigas. 
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21. Hoje ________ quinta-feira, véspera de feriado. 

22. Hoje ________ 23 de julho. 

23. Eu ________ carioca da gema. 

24. Nós ________ farristas. 

25. Eu ________ de origem indígena do Amazonas. 

26. Nós ________ flamenguistas. 

27. Eu ________ baixinho, gordinho e mal distribuído. 

28. Nós ________ bairristas. 

29. Eu ________ contra o racismo. 

30. Nós ________ imigrantes brasileiros. 
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UNIDADE 2 

VERBO ESTAR 

PRESENTE DO INDICATIVO 

Eu estou 

Tu estás 

Ele, ela, você está 

Nós estamos 

Eles, elas, vocês estão 

 

 

Estar: uma condição temporária. 

- Eu estou na escola. 

- Eu estou em casa. 

- Eu estou feliz. 

- Eu estou triste. 

- Eu estou no cinema. 

- A taça está cheia de vinho, mas daqui a pouco estará vazia, porque 

eu tomarei tudo. 

- Agora, eu estou em casa, mas daqui a pouco eu não estarei mais. 

Eu vou ao cinema. Se você me telefonar, eu não atenderei, porque 

eu estarei no cinema. 
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O verbo “estar” indica: 

- Posição: Eu estou em pé. 

- Lugar: Você está na aula de português. 

- Condição: Como você está? 

- Certo momento: Nós estamos na quinta-feira. 

- Presença: Vocês estão no estágio da Air France. 

- Morar (viver): Eles estão no Rio de Janeiro. 

- Indicação climática: Está muito frio. 

 

EXECÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com o verbo “estar”: 

1. Nós ________ na aula de português da Associação. 

2. O dia ________ bonito hoje como um dia de setembro. 

3. Paulo ________ lá no Rio de Janeiro por duas semanas. 

4. Como ________ a Senhora? 

5. Eu ________ bem, obrigada. E o Senhor? 

6. A professora ________ na aula de inglês da Cultura Inglesa. 

7. Nós ________ na Universidade Úrsula. 

8. Nós ________ aqui no balcão da Air France, no aeroporto Antônio 

Carlos Jobim. 

9. A porta do avião da TAM ________ fechada para o voo Paris/Rio. 

10. As janelas da sala ________ abertas por causa do calor. 
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11. Pedro ________ nos Estados Unidos para fazer um curso de 

pós-graduação. 

12. Hoje ________ frio como um dia de inverno em Petrópolis. 

13. Os alunos ________ no fumando um cigarro “Continental”. 

14. Os livros ________ sobre a escrivaninha de Rubem Braga. 

15. O lápis ________ na gaveta da mesa de Carlos Eduardo Novaes. 

16. O quadro ________ na parede da sala de jantar do apartamento 

do Ziraldo. 

17. João ________ no Pão de Açúcar, e vai ver o Iate Clube do Rio. 

18. Hoje ________ um dia quente como um dia de Rio de Janeiro. 

19. Paulo e Maria ________ no Corcovado para ver a Baía de 

Guanabara. 

20. Vocês ________ no Jardim Botânico para verem as vitórias-

régias. 

21. Pedro e José ________ na Quinta da Boa Vista para visitarem o 

Jardim Zoológico. 

22. Nós ________ na quinta-feira. 

23. Nós ________ no estádio do Maracanã para assistirmos ao 

FLAFLU. 

24. Eles ________ de férias na Bahia. 

25. Eu ________ com fome e com sede. 

26. Nós ________ resfriados. 

27. Você ________ com dor de cabeça. 

28. Ele ________ chateado. 

29. Ela ________ com vergonha do vestido. 

30. Ele ________ zangado com o pai. 
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UNIDADE 3 

ARTIGOS 

É a palavra variável em gênero e número que antecede o 

substantivo, definindo-o ou o indefinindo. 

Há dois tipos de artigos: definidos e indefinidos. 

 

ARTIGOS DEFINIDOS 

Determinam ou definem o substantivo de forma precisa, específica. 

Flexionam-se em gênero e número. 

São eles: 

Masculino singular: o 

Masculino plural: os 

Feminino singular: a 

Feminino plural: as 

 

EMPREGO DO ARTIGO DEFINIDO 

Usa-se artigo definido: 

a) Quando não se deseja repetir um substantivo já mencionado. 

Exemplo: Comprei o livro de redação e o de literatura. (Está implícito: 

o livro de literatura.) 

 

b) Depois do numeral ambos. 

Exemplo: O professor aplicou ambos os exercícios. 
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c) Antes de nomes de países, estados, continentes e acidentes 

geográficos (rios, serras, montanhas etc.) 

Exemplos: o Brasil, a França, a América, a Europa, o Pico da 

Neblina, o rio São Francisco. 

Observação: Portugal, Cabo Verde, Angola, Cuba e Israel não 

admitem artigo.  

 

d) Na formação do grau superlativo relativo. 

Exemplos: Tive os professores mais competentes. / Tive professores 

os mais competentes. 

 

Não se usa artigo definido: 

a) Antes de nomes de pessoas. 

Exemplo: Quincas Berro D’Água é personagem de um romance de 

Jorge Amado. 

 

b) Depois do pronome relativo cujo (e suas flexões). 

Exemplo: Este é o autor cujos livros já li. 

 

c) Antes da maioria dos nomes de cidades. 

Exemplos: Salvador é linda. / Paris é muito elegante. 

Observação: Se o nome de lugar que não admite artigo vier 

qualificado, passa a admitir artigo. 

Exemplos: Visitei a velha Salvador. / Estava na Roma antiga.  
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d) Antes de pronomes de tratamento. 

Exemplos: Vossa Excelência viajará hoje. 

 

e) Antes do pronome indefinido todo, no sentido de qualquer. 

Exemplo: Ele lê todo livro de ficção científica. (qualquer livro) 

Observação: quando a palavra todo tem sentido de totalidade, 

admite artigo. 

Exemplo: Ele leu todo o livro. (o livro inteiro) 

 

Nota: É facultativo o uso do artigo antes de pronomes possessivos. 

Exemplos: Deixei meu livro em cima da estante. / Deixei o meu livro 

em cima da estante. 

 

ARTIGOS INDEFINIDOS 

Determinam os substantivos de modo impreciso, vago. 

Acompanham nomes aos quais não se havia feito referência anterior. 

Flexionam-se em gênero e número. 

 

São eles: 

Masculino singular: um 

Masculino plural: uns 

Feminino singular: uma 

Feminino plural: umas 
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EMPREGO DO ARTIGO INDEFINIDO 

a) Usa-se antes de numerais, para indicar quantidade aproximada. 

Exemplo: Deve ter uns cem livros na minha estante. 

 

b) Uso facultativo antes do pronome indefinido certo. 

Exemplos: Comprei certo dicionário. / Comprei um certo dicionário. 

 

OBSERVAÇÃO GERAL 

O artigo serve para substantivar (tornar substantivo) qualquer 

palavra ou expressão que acompanhe. 

Exemplos: 

O “sim” é uma palavra que expressa afirmação. (não vira 

substantivo) 

Quem ama o feio, bonito lhe parece. (feio vira substantivo) 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com os artigos definidos ou indefinidos: 

1. ________ alunos de português são bons e quietos. 

2. ________ rio Amazonas é muito largo e muito comprido. 

3. ________ livro de José Alfredo está sobre ________ mesa de 

sala. 

4. ________ professor está em pé na secretaria da escola. 

5. ________ aluna está sentada na cadeira do professor. 

6. ________ dia está bonito e ensolarado hoje. 

7. ________ porta da sala está fechada para a reunião de hoje. 

8. ________ quadro está na parede do salão. 

9. ________ lápis do professor é verde e fino. 

10. ________ Rua Visconde de Pirajá é estreita e fica em Ipanema. 

11. ________ Avenida Nossa Senhora de Copacabana é larga e 

agitada. 

12. ________ relógio de Marta está sempre atrasado. 

13. ________ páginas do livro são coloridas. 

14. ________ Brasil é muito grande. É o maior país da América do 

Sul. 

15. Há ________ chave e ________ documento na gaveta da 

cômoda do quarto. 
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16. Temos ________ amigo em Nova Iorque. Ele tem ________ 

fábrica de farinha de mandioca. 

17. Nesta avenida há ________ hotel e ________ Estação 

Rodoviária. 

18. Meu médico tem ________ consultório moderno em 

Copacabana. 

19. Nesta sala há ________ armário e ________ mesa de jacarandá. 

20. Isto é ________ cinzeiro de cristal. 

21. Isso é ________ isqueiro de prata. 

22. Aquilo é ________ bolsa de couro. 

23. Isso é ________ caneta de plástico. 

24. Isto é ________ carro velho e quebrado. 

25. Aquilo é ________ pasta de crocodilo. 

26. Isto é ________ caderno de escola pública. 

27. Aquilo é ________ dicionário Aurélio. 

28. Isso é ________ borracha brasileira. 

29. Isto é ________ cadeira de vime. 

30. ________ dia ensolarado em Ipanema. 
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UNIDADE 4 

PRONOMES POSSESSIVOS 

Pronome possessivo é a palavra que se refere a uma das pessoas 

do discurso. Com isso, dá-lhe sentido de posse. 

Os pronomes possessivos são: 

NÚMERO PESSOA PRONOMES POSSESSIVOS 

 

Singular 

1.ª meu, minha, meus, minhas 

2.ª teu, tua, teus, tuas 

3.ª seu, sua, seus, suas 

dela, dela, deles, delas 

 

Plural 

1.ª nosso, nossa, nossos, nossas 

2.ª vosso, vossa, vossos, vossas 

3.ª seu, sua, seus, suas 

dele, dela, deles, delas 

 

 

Empregos dos pronomes possessivos 

a) O pronome seu (e suas flexões) refere-se à 3.ª pessoa, tanto no 

singular quanto no plural e à 2.ª pessoa, quando o pronome de 

tratamento é você. Isso pode gerar ambiguidade, duplo sentido no 

sentido da frase. 

Exemplo: O aluno disse ao colega que não aceitou sua reprovação. 

(Reprovação do aluno ou do colega?) 
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A frase é ambígua porque o possessivo sua pode estar indicando a 

reprovação da pessoa de quem se fala (3.ª pessoa), ou da 

reprovação da pessoa com quem se fala (2.ª pessoa). 

Para evitar essa ambiguidade, pode-se substituir o possessivo seu 

(e suas flexões) por dele (e suas flexões) para se referir à 3.ª pessoa 

ou por teu (e suas flexões) para se referir à 2.ª pessoa. 

Exemplos: 

O aluno disse ao colega que não aceitou a reprovação dele. (3.ª 

pessoa - do colega) 

O aluno disse ao colega que não aceitou a tua reprovação. (2.ª 

pessoa - do aluno) 

 

b) Não se usa pronome possessivo para se referir a partes do 

corpo. 

Exemplo: Acordei com dor no pescoço. 

(e não: Acordei com dor no meu pescoço.) 

 

c) Os possessivos concordam em gênero e número com a coisa 

possuída, em pessoa com o possuidor. 

Exemplos: 

(eu) Vendi meu carro. 

(tu) Refizeste tua atividade? 

(nós) Compramos nossa casa. 

 

d) A forma seu, quando utilizado como redução do pronome de 

tratamento senhor, não é um pronome possessivo. 

Seu Lamartine é professor de português em Paris. 
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EXERCÍCIOS 

Complete com o pronome possessivo adequado. 

1. De quem são os livros? São ________? Sim, são. 

2. - ________ secretária é daqui. E a ________, de onde é? É do 

Rio. 

3. ________ apartamento é pequeno. O ________ também? Não, o 

________ é grande. 

4. ________ amigos moram perto daqui. E os ________, onde 

moram? Moram longe. 

5. De quem são as canetas? São ________? 

6. Quero conversar com ________ professor de português. 

7. Queremos conversar com ________ professor de português. 

8. Vamos sair com ________ filhos. 

9. Gostamos de sair com ________ amigos. 

10. Ontem falamos com ________ filha ao telefone. 

11. Moro neste bairro com ________ família. Gosto do ________ 

bairro. 

12. Estou falando com ________ mulher. 

13. Vou guardar ________ documentos no cofre. 

14. Venha comigo! Quero mostrar ________ apartamento. 

15. ________ amigas querem falar comigo. 
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16. (ela) Onde estão os óculos ________? 

17. (ela) O apartamento ________ é confortável. 

18. (ele) Não gosto da cidade ________. 

19. (ele) Você conhece os irmãos ________? 

20. (ele/ela) A família ________ é grande. A família ________ 

também é. 

21. (elas) O pai ________ é alemão. 

22. (eles/elas) A mãe ________ não está aqui. Ela está na Europa 

com a amiga ________. 

23. (eles/elas) O escritório ________ é no centro. O escritório 

________ é no subúrbio. 

24. (ela/ele) Os irmãos ________ trabalham aqui. Os irmãos 

________ também. 

25. (ela/ele) Você quer o livro ________ ou o livro ________? 

26. Maria foi passear com ________ irmão. 

27. Onde é que você deixou ________ livros? 

28. Dei ________ óculos para Paulo. 

29. Abracei ________ pai com muito carinho e fiquei emocionado. 

30. Adoro ________ clube. Torço por ele há anos. 
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UNIDADE 5 

NUMERAIS CARDINAIS 

Os numerais cardinais indicam número ou quantidade. 

Exemplo: Tenho cinquenta revistas. 

 

a) Na enumeração de textos, páginas, folhas, casas, apartamentos 

e equivalentes, usa-se o numeral cardinal se esse vier depois do 

substantivo. 

Exemplos: 

Livro 18 (dezoito) 

Bloco 5 (cinco) 

Folha 3 (três) 

Linha 30 (trinta) 

Apartamento 21 (vinte e um) 

Quarto 9 (nove) 

 

b) Na leitura de algarismos romanos, que indicam séculos, capítulos, 

nomes de papas ou reis: 

- se vier depois do substantivo, depois de décimo usa-se o cardinal. 
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Exemplos: 

Século XXI (vinte e um) 

Capítulo XV (quinze) 

Papa Bento XVI (dezesseis) 

Rei Luís XV (quinze) 

 

c) Quando se tem dois ou mais algarismos (números), coloca-se a 

conjunção e entre as centenas, dezenas e unidades. 

Exemplos: 

23 – vinte e três 

37 – trinta e sete 

45 – quarenta e cinco 

222 – duzentos e vinte e dois 

486 – quatrocentos e oitenta e seis 

 

d) Para enumerar leis, decretos, artigos, portarias e outros textos 

oficiais, usa-se o ordinal até o nono e o cardinal a partir de dez. 

Lei 14 (quatorze) 

Portaria 22 (vinte e dois) 

Artigo 51 (cinquenta e um) 
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EXERCÍCIOS 

Escreva os seguintes números: 

1. 13 _________________________________________________ 

2. 17 _________________________________________________ 

3. 24 _________________________________________________ 

4. 58 _________________________________________________ 

5. 100 ________________________________________________ 

6. 150 ________________________________________________ 

7. 243 ________________________________________________ 

8. 576 ________________________________________________ 

9. 1953 _______________________________________________ 

10. 1959 ______________________________________________ 

11. 1963 ______________________________________________ 

12. 1969 ______________________________________________ 

13. 1975 ______________________________________________ 

14. 1980 ______________________________________________ 

15. 1987 ______________________________________________ 

16. 2739 ______________________________________________ 

17. 72.967 _____________________________________________ 

18. 903.084 ____________________________________________ 
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19. 1020 ______________________________________________ 

20. 2217 ______________________________________________ 

21. 5318 ______________________________________________ 

22. 8111 ______________________________________________ 

23. 1.000.000 __________________________________________ 

24. 2.000.000 __________________________________________ 

25. 1.555.876 __________________________________________ 

26. 3.198.789 __________________________________________ 

27. 5.888.555 __________________________________________ 

28. 1.000.000.000 _______________________________________ 

29. 2.000.000.000 _______________________________________ 

30. 5.234.756.654 _______________________________________ 
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UNIDADE 6 

NUMERAIS ORDINAIS 

Os numerais ordinais indicam ordem ou sequência. 

São formados por cardinal seguido dos símbolos º e ª sobrescritos. 

Exemplos: 1º (primeiro), 1ª (primeira), 2º (segundo), 2ª (segunda) 

 

a) Os numerais ordinais variam em gênero e número. 

Exemplos:  

Ele passou em primeiro lugar no Concurso Público. 

Ela foi a primeira a entrar na sala. 

Só respondi aos primeiros itens do exercício. 

Apenas li as primeiras páginas do livro. 

 

b) Para enumerar leis, decretos, artigos, portarias e outros textos 

oficiais, usa-se o ordinal até o nono e o cardinal a partir de dez. 

Exemplos: 

Lei 2ª (segunda) 

Portaria 7ª (sétima) 

Artigo 8º (oitavo) 

Lei 14 (quatorze) 

Portaria 22 (vinte e dois) 

Artigo 51 (cinquenta e um) 
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c) Na enumeração de textos, páginas, folhas, casas, apartamentos 

e equivalentes, usa-se o numeral ordinal se esse vier antes do 

substantivo. 

Exemplos: 

18º (décimo oitavo) livro 

5º (quinto) bloco 

3ª (terceira) folha 

30ª (trigésima) linha 

9º (nono) quarto 

21º (vigésimo primeiro) 

apartamento 

 

d) Para indicar o primeiro dia de cada mês, usa-se o numeral ordinal. 

Exemplo: No dia primeiro de maio, comemora-se o dia do trabalho. 

 

e) Na leitura de algarismos romanos, que indicam séculos, capítulos, 

nomes de papas ou reis: 

- se vier depois do substantivo, usa-se o ordinal até décimo e, 

depois, cardinal. 

Exemplos:

Século VII (sétimo) 

Capítulo III (terceiro) 

Papa João Paulo II (segundo) 

Rei Henrique VIII (oitavo) 

Século XXI (vinte e um) 

Capítulo XV (quinze) 

Papa Bento XVI (dezesseis) 

Rei Luís XV (quinze)

- se vier antes do substantivo, usa-se o ordinal. 

Exemplos:

XIII capítulo (décimo terceiro) V século (quinto)
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EXERCÍCIOS 

Escreva os seguintes números: 

1. 1º - primeiro 

2. 1ª - primeira 

3. 2º - segundo 

4. 2ª - segunda 

5. 3º - _________________________________________________ 

6. 3ª - _________________________________________________ 

7. 4º - _________________________________________________ 

8. 4.ª - ________________________________________________ 

9. 5º - _________________________________________________ 

10. 5ª - ________________________________________________ 

11. 6º - ________________________________________________ 

12. 6ª - ________________________________________________ 

13. 7º - sétimo 

14. 7ª - sétima 

15. 8º - ________________________________________________ 

16. 8ª - ________________________________________________ 

17. 9º - ________________________________________________ 

18. 9ª - ________________________________________________ 
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19. 10º - décimo 

20. 10ª - _______________________________________________ 

21. 11º - décimo primeiro 

22. 11ª - _______________________________________________ 

23. 12º - _______________________________________________ 

25. 12ª - _______________________________________________ 

25. 14º - _______________________________________________ 

26. 14ª - _______________________________________________ 

27. 15º - _______________________________________________ 

28. 15ª - _______________________________________________ 

29. 20º - _______________________________________________ 

30. 20ª - _______________________________________________ 

31. 21º - vigésimo primeiro 

32. 21ª - _______________________________________________ 

33. 22º - _______________________________________________ 

34. 22ª - _______________________________________________ 

35. 23º - _______________________________________________ 

36. 23ª - _______________________________________________ 

37. 30º - trigésimo 

38. 30ª - _______________________________________________ 
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39. 40º - quadragésimo 

40. 40ª - _______________________________________________ 

41. 50º - quinquagésimo 

42. 50ª - _______________________________________________ 

43. 60º - sexagésimo 

44. 60ª - _______________________________________________ 

45. 70º - septuagésimo 

46. 70ª - _______________________________________________ 

47. 80º - octogésimo 

48. 80ª - _______________________________________________ 

49. 90º - nonagésimo 

50. 90ª - _______________________________________________ 

51. 100º - centésimo 

52. 100ª - ______________________________________________ 

53. 1.000º - milésimo 

54. 1.000ª - ____________________________________________ 

55. 1.000.000º - milionésimo 

56. 1.000.000ª - _________________________________________ 
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UNIDADE 7 

PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO 

Exprime um fato passado concluído, em relação ao momento em que 

se fala: 

Exemplo: 

Na semana passada, eu cheguei cedo ao teatro. 

Ontem, eu fiz a lição de casa. 

Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. 

No mês passado, eu li Romeu e Julieta, de Shakespeare. 

 

 

 

Eu cantei devi parti 

Tu cantaste deveste partiste 

Ele, ela, você cantou deveu partiu 

Nós cantamos devemos partimos 

Eles, elas, vocês cantaram deveram partiram 
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EXERCÍCIOS 

Complete os minidiálogos como os verbos indicados no pretérito 

perfeito do indicativo: 

1. Quando os senhores _________ ao Brasil? _________ há quinze 

dias. (chegar) 

2. A senhora já _________ a Brasília? Não, ainda não _________. 

(ir) 

3. O que você _________ ontem no jantar? _________ uma comida 

típica da Bahia. (comer) 

4. Você já _________ notícias de sua casa? Sim, ontem mesmo, 

_________ uma carta da minha mãe. (receber) 

5. Você já _________ essa música antes? É samba, não é? (ouvir) 

6. Você já _________ a lição toda? Toda não, _________ só a 

metade. (ler) 

7. Quem _________ as janelas? Luís _________ porque o ar-

condicionado está pifado. (abrir) 

8. Eu _________ no dia 26 de junho em São Paulo. (nascer) 

9. Em que dia o Senhor _________? (nascer) 

10. O comerciante _________ todas as mercadorias importadas. 

(vender) 

11. O engenheiro _________ o terreno em dois lotes. (dividir) 

12. Nós _________ uma casa no ano passado na Ilha de Paquetá. 

(comprar) 

13. Vocês _________ o teste de Biologia? _________, sim. (fazer) 

14. Você _________ aeróbica? _________, eu suei pra burro. (fazer) 
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15. Pedrinho _________ o dever de casa? _________ sim, às 

pressas. (fazer) 

16. Maria _________ um vestido muito bonito para o baile de 

sábado. (fazer) 

17. Nós _________ um ótimo exame de Português e tiramos nota 

10. (fazer) 

18. O senhor já _________ no Corcovado de bondinho? (subir) 

19. Eles já _________ Dom Casmurro, de Machado de Assis? (ler) 

20. Eu nunca _________ neve no Brasil. (ver) 

21. Você _________ o acidente na avenida? _________, sim. Foi 

horrível! (ver) 

22. Ontem, eles me _________ na joalheria, mas eu não os 

_________. (ver) 

23. Anteontem, ela _________ o diretor da firma jantando no clube 

com a secretária dele. (ver) 

24. Você _________ o ladrão correndo? _________ sim e a polícia 

não o pegou. (ver) 

25. Eu nunca _________ João cantando. É um cara triste mesmo. 

(ver) 

26. Este livro _________ 30,00 reais na Livraria Siciliana. (custar) 

27. Eu _________ (olhar) a moça e a _________ (reconhecer) logo. 

28. Eu _________ (alugar) um carro para dar um passeio no Rio. 

29. Você já _________ (ver) as obras na Barra para os Jogos 

Olímpicos? 

30. Nós _________ (passar) a ferro a roupa toda no domingo. 
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UNIDADE 8 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS E ADVÉRBIOS DE 

LUGAR 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS 

Os pronomes demonstrativos são palavras substituem ou 

acompanham os nomes, indicando a posição dos seres e das coisas 

no tempo e no espaço em relação às pessoas gramaticais. 

1.ª pessoa – este(s), esta(s), isto --------------------------------- aqui 

2.ª pessoa – esse(s), essa(s), isso ------------------------------- aí 

3.ª pessoa – aquele(s), aquela(s), aquilo ----------------------- ali ou lá 

 

EMPREGO DOS PRONOMES DEMONSTRATIVOS 

1) De acordo com o espaço 

a) este(s), esta(s), isto são usados para indicar que o ser (ou objeto) 

a que se referem está próximo da 1.ª pessoa (quem fala). 

Exemplo: Esta caneta é minha. 

 

b) esse(s), essa(s), isso são usados para indicar que o ser (ou objeto) 

a que referem está próximo da 2.ª pessoa (com quem se fala). 

Exemplo: Isso que está com você é um livro. 
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c) aquele(s), aquela(s), aquilo são usados para indicar que o ser (ou 

objeto) a que se referem está próximo da 3.ª pessoa (de quem se 

fala) ou distantes de todas elas. 

Exemplo: De quem são aquelas revistas? 

 

2) De acordo com o tempo 

a) 1.ª pessoa: indicam tempo presente em relação ao momento em 

que se fala. 

Exemplos: Esta noite irei ao cinema. 

 

b) 2.ª pessoa: indicam tempo passado recente ou futuro em relação 

ao momento em que se fala. 

Exemplos: Essa crise afetou a economia do Brasil. 

 

c) 3.ª pessoa: indicam tempo distante em relação ao momento em 

que se fala. 

Exemplos: Aquele tempo não volta mais. 

 

3) De acordo com o texto 

a) 1.ª: indicam algo que será dito. 

Exemplo: A verdade é esta: não entendi suas razões. 
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b) 2.ª: indicam algo que já foi mencionado no texto. 

Exemplo: Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira: esses são os 

principais autores do Barroco no Brasil. 

 

c) este (e flexões), aquele (e flexões): usados para fazer referência 

a elementos já mencionados. Este se refere ao mais próximo e 

aquele ao mais distante. 

Exemplo: Produção Textual e Matemática são disciplinas que me 

agradam: esta me desenvolve o raciocínio; aquela, a escrita. 

 

ADVÉRBIOS DE LUGAR 

Os advérbios são palavras invariáveis, que modificam verbos, 

adjetivos, outros advérbios ou frases, expressando circunstâncias 

(lugar, tempo, modo etc.). 

 

São advérbios de lugar: 

aqui ali acolá 

aí lá atrás 

dentro fora perto 

longe abaixo acima 

adiante além defronte 
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EXERCÍCIOS 

Complete com o pronome demonstrativo adequado: 

1. O que é isso aí? (pasta escolar) 

______________________________________________________ 

2. O que é aquilo ali? (mesas de imbuia) 

______________________________________________________ 

3. O que é aquilo ali? (mala de mão) 

______________________________________________________ 

4. O que é isso aí? (livros de Paulo Coelho) 

______________________________________________________ 

5. O que é isto aqui? (borracha) 

______________________________________________________ 

6. O que é aquilo ali? (dicionários de português/francês) 

______________________________________________________ 

7. O que é isto aqui? (cadeira de balanço) 

______________________________________________________ 

8. O que é isso aí? (régua de madeira) 

______________________________________________________ 

9. _______________ CD aqui é de Caetano Veloso. 

10. _______________ capa ali é do disco de Gal Costa. 

11. _______________ livros ali são do meu amigo Chico Buarque. 

12. _______________ jornal ali é de Ronaldinho. 

13. _______________ canetas aqui são de Pelé. 
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14. _______________ cadernos aí são de Paulinho da Viola. 

15. O que é isso aí? (caneta / professor)  

______________________________________________________ 

16. O que é isso aí? (cadernos / minha irmã)  

______________________________________________________ 

17. _______________ é minha esposa.  Muito prazer. 

18. _______________ é meu marido. – Foi bom te conhecer. 

19. _______________ é minha filha mais nova. 

20. _______________ é meu filho mais velho. 

21. Olhe _______________ estrela lá no céu. É grande! 

22. Eu ganhei _______________ flores no dia dos namorados. 

23. _______________ homem que nós encontramos ontem, é 

estranho. 

24. _______________ vinho é muito bom. Vamos comprar? 

25. O que é _______________ lá no céu? Parece um disco voador. 

26. Nem me fale mais neste assunto. _______________ é ridículo. 

27. Eu comprei _______________ para meu filho. 

28. _______________ menina aí pode se machucar. Está correndo 

muito. 

29. O que é _______________ que está acontecendo no mundo? 

30. _______________ carteira está muito velha. Preciso comprar 

uma outra. 
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UNIDADE 9 

MODO IMPERATIVO 

O modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo e indica ordem, 

pedido, conselho ou proibição. 

Exemplos: 

Abra a porta. 

Não pise na grama. 

Venha logo! 

Sirva-se, amigo! 

Não fume neste local. 

A forma imperativa pode ser substituída por um verbo no infinitivo ou 

gerúndio, com valor de ordem. 

Exemplos: 

Proibido fumar! 

Andando! 

Correndo, agora! 

Marcar a alterativa correta. 

Favor, não pisar no meu pé, quando danço! 

O imperativo pode ser representado por uma frase nominal. 

Exemplos: 

Silêncio! Fora! 

FORMAÇÃO DO IMPERATIVO 

- No imperativo, não há a primeira pessoa do singular. 

- Na formação do imperativo afirmativo, a 2.ª pessoa do singular do 

presente do indicativo perde o –s final e as demais pessoas são as 

mesmas do presente do subjuntivo. 

- Na formação do imperativo negativo, todas as pessoas apresentam 

a mesma forma do presente do subjuntivo. 
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Veja: 

IMPERATIVO AFIRMATIVO 

PRESENTE DO 

INDICATIVO 

IMPERATIVO 

AFIRMATIVO 

PRESENTE DO 

SUBJUNTIVO 

Eu canto ----- que eu cante 

Tu cantas Canta tu que tu cantes 

Ele, ela, você canta Cante ele, ela, você que ele, ela, você 

cante 

Nós cantamos Cantemos nós que nós cantemos 

Eles, elas, vocês 

cantam 

Cantem eles, elas, 

vocês 

que eles, elas, 

vocês cantem 

IMPERATIVO NEGATIVO 

PRESENTE DO SUBJUNTIVO IMPERATIVO NEGATIVO 

que eu cante ----- 

que tu cantes não cantes 

que ele, ela, você cante não cante 

que nós cantemos não cantemos 

que eles, elas, vocês cantem não cantem 

 

Nota: 

Para o imperativo de tu e você, devemos observar os itens abaixo: 

- Para o imperativo de tu, usa-se a flexão da 2.ª pessoa do singular 

do indicativo sem o –s. 

- Para o imperativo de você, usa-se a flexão da 3.ª pessoa do 

singular do subjuntivo. 
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EXERCÍCIOS 

Ponha as frases abaixo no imperativo de “você”: 

1. Menino, tira o dedo do nariz. 

______________________________________________________ 

2. Menino, não põe a mão na boca. 

______________________________________________________ 

3. Menino, não come doce antes do almoço. 

______________________________________________________ 

4. Vai fazer a lição de casa. 

______________________________________________________ 

5. Sai daí. 

______________________________________________________ 

6. Vai dormir. Isto é conversa de gente grande. 

______________________________________________________ 

7. Não amola os outros. 

______________________________________________________ 

8. Não chupa o dedo. 

______________________________________________________ 

9. Não suja a roupa. 

______________________________________________________ 

10. Não rabisca a parede. 

______________________________________________________ 
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11. Vai tomar banho. 

______________________________________________________ 

12. Não fica comendo estas porcarias. 

______________________________________________________ 

13. Não suja a roupa que acabou de tomar banho. 

______________________________________________________ 

14. Não fica andando com esses moleques. 

______________________________________________________ 

15. Não sobe no muro. 

______________________________________________________ 

16. Não brinca n’água com esse calor. 

______________________________________________________ 

17. Não sobe na árvore que acaba se machucando. 

______________________________________________________ 

18. Não sai do castigo. 

______________________________________________________ 

19. Não brinca no barro. 

______________________________________________________ 

20. Para de chacoalhar as pernas desse jeito enquanto come. 

______________________________________________________ 

21. Tem sossego. 

______________________________________________________ 

22. Não fica aí que fica me estorvando. 

______________________________________________________ 
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23. Não fica olhando a janela. 

______________________________________________________ 

24. Não abre a porta do quarto. 

______________________________________________________ 

25. Não come muito doce que acaba vomitando. 

______________________________________________________ 

26. Não veste essa calça, veste a marrom. 

______________________________________________________ 

27. Não mexe nas coisas do seu pai. 

______________________________________________________ 

28. Não mexe no rádio. 

______________________________________________________ 

29. Não cospe no chão. 

______________________________________________________ 

30. Desce do portão. 

______________________________________________________ 

31. Vê se fica quieto vendo televisão. 

______________________________________________________ 

32. Não solta papagaio (pipa) na rua cheia de fio. 

______________________________________________________ 

33. Não fica subindo no colo, não que já está grandinho. 

______________________________________________________ 

34. Tira o dedo do ouvido. 

______________________________________________________ 

35. Não brinca com fogo que mija na cama de noite. 

______________________________________________________ 
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UNIDADE 10 

PRESENTE OU PRETÉRITO PERFEITO DO 

INDICATIVO: 

VERBOS IRREGULARES DE SEGUNDA CONJUGAÇÃO 

Os verbos irregulares sofrem alterações no radical ou nas 

desinências e não seguem um modelo de conjugação. 

Pertencem à 2.ª conjugação os verbos com infinitivo terminado em  

–er. 

 

PRESENTE PRETÉRITO PERFEITO 

Eu quero Eu quis 

Tu queres Tu quiseste 

Ele, ela, você quer Ele, ela, você quis 

Nós queremos Nós quisemos 

Eles, elas, vocês querem Eles, elas, vocês quiseram 

 

 

PRESENTE PRETÉRITO PERFEITO 

Eu perco Eu perdi 

Tu perdes Tu perdeste 

Ele, ela, você perde Ele, ela, você perdeu 

Nós perdemos Nós perdemos 

Eles, elas, vocês perdem Eles, elas, vocês perderam 
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PRESENTE PRETÉRITO PERFEITO 

Eu digo Eu disse 

Tu dizes Tu disseste 

Ele, ela, você diz Ele, ela, você disse 

Nós dizemos Nós dissemos 

Eles, elas, vocês dizem Eles, elas, vocês disseram 

 

 

PRESENTE PRETÉRITO PERFEITO 

Eu posso Eu pude 

Tu podes Tu pudeste 

Ele, ela, você pode Ele, ela, você pôde 

Nós podemos Nós pudemos 

Eles, elas, vocês podem Eles, elas, vocês puderam 

 

 

PRESENTE PRETÉRITO PERFEITO 

Eu sei Eu soube 

Tu sabes Tu soubeste 

Ele, ela, você sabe Ele, ela, você soube 

Nós sabemos Nós soubemos 

Eles, elas, vocês sabem Eles, elas, vocês souberam 
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EXERCÍCIOS 

Preencha as lacunas com os verbos que estão entre parênteses no 

presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. 

1. Miguel! O que é que você ____________ para agradecer?  

Eu ____________ “muito obrigado”, mas a Sofia ____________ 

“muito obrigada”. (dizer) 

2. Sofia! Você ____________ estar no bar às três? (poder) 

Hoje, às três, não ____________. 

3. O que é que vocês ____________ no Natal? (querer) 

Eu ____________ uma bicicleta e Rui ____________ uma 

motocicleta nova. 

4. Você ____________ onde está o meu dicionário? (saber) 

Não, não ____________. 

5. Carlos e Arnaldo ____________ jogar tênis muito bem. (jogar) 

6. ____________ levar o seu carro hoje, à noite. (poder) 

7. Ontem, nós ____________ falar com este artista. (querer) 

8. Ontem, eu ____________ este programa de televisão. (ver) 

9. Ontem, você ____________ falar comigo. (poder) 

10. Ele sempre ____________ conhecer a Europa. (querer) 

11. O ladrão ____________ assaltar esta mulher. (querer) 
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12. Por que você ____________ entrar neste restaurante? (querer) 

13. Anteontem, eles ____________ o ladrão correndo. (ver) 

14. Você já ____________ um elefante? (ver) 

Eu já ____________, sim. (ver) 

15. Todos ____________ ver o jogo pela televisão. (poder) 

16. Os jogadores não ____________ viajar. (poder) 

17. Ela ____________ ver muito bem o rosto do artista. (poder) 

18. Ontem, eu ____________ ver o filme de Carlitos. (poder) 

19. Eles ____________ sempre a verdade. (dizer) 

20. Estas crianças ____________ a verdade? (dizer) 

21. Quem ____________ isso para você? (dizer) 

Elas me ____________ toda a verdade. (dizer) 

22. Você ____________ aquele homem na porta do restaurante? 

(ver) 

23. Ele já ____________ muito dinheiro, mas ____________ tudo 

em jogatinas. (ter, perder) 

24. Você _____________ tomar café? (querer) 

Sim, ______________.  Você _________________ adoçante? Eu 

não tomo café com açúcar. (querer, querer) 

25. Ontem ____________ aula de português? (ter) 

Quantos filhos você ____________? (ter) 

Eu não ____________ filhos.       (ter) 
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26. Você ____________ alguma coisa para a festa? (trazer) 

Eu ____________ a salada e a torta de maçã. (trazer) 

27. Meu gato desapareceu. Você ____________ um gato branco e 

bem peludo? (ver) 

Não, eu não ____________. Quem sabe eles ____________. (ver, 

ver) 

28. Eu não ____________ sempre Roberto. Vocês moram perto 

dele. Vocês o ____________ sempre. (ver, ver) 

Não, nós o ____________ raramente. (ver) 

29. Eu não ____________ meu carro. Você ____________? (ver, 

ver) 

30. Vocês ______________ meus óculos? (ver) 

Eu ___________. Estão na sua cabeça. (ver) 
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UNIDADE 11 

PLURAIS 

Os substantivos podem se apresentar no singular ou no plural. 

Singular: refere-se a um ser ou a um grupo de seres. 

Exemplos: a garota, a fauna, o peixe, o enxame. 

Plural: refere-se a mais de um ser ou mais de um grupo de seres. 

Exemplos: as garotas, as faunas, os peixes, os enxames. 

Em Língua Portuguesa, há várias maneiras de formar o plural dos 

substantivos. 

Acrescenta-se –s: 

1. Aos substantivos terminados em vogal ou ditongo crescente ou 

decrescente. 

Exemplos: maçã – maçãs, filho – filhos, prédio – prédios, mãe – 

mães, tatu – tatus, degrau – degraus, chapéu – chapéus. 

2. Aos substantivos terminados em –n: 

Exemplos: abdômen – abdomens, hífen – hifens, líquen – líquens, 

pólen – polens, elétron – elétrons, gérmen – germens. 

Observação: As palavras abdômen, hífen, líquen e gérmen formam 

o plural pela adição de –s ou –es às terminações. 

Exemplos: abdômen – abdomens ou abdômenes, hífen – hifens ou 

hífenes, líquen – liquens ou líquenes, gérmen – germens ou 

gérmenes. 
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Acrescenta-se –es aos substantivos terminados em –r, –s ou –z: 

Exemplos: açúcar – açúcares, cruz – cruzes, radar – radares, 

hambúrguer – hambúrgueres, vereador – vereadores, mulher – 

mulheres, flor – flores, deus – deuses, mês – meses, português – 

portugueses. 

Observações: 

Os substantivos terminados em –s só recebem acento se forem 

oxítonos ou monossílabos tônicos. 

Exemplos: freguês – fregueses, gás – gases. 

Se os substantivos terminados em –s forem paroxítonos ou 

proparoxítonos, permanecem invariáveis. 

Exemplos: o lápis – os lápis, o pires – os pires, o ônibus – os ônibus, 

o tênis – os tênis, o vírus – os vírus. 

 

As palavras mal e cônsul formam o plural com o acréscimo de –es: 

males, cônsules. 

A palavra mel admite duas formas de plural: méis ou meles. 

 

Nos substantivos terminados em –al, –el, –ol e –ul, troca-se o –l 

por –is. 

Exemplos: jornal – jornais, anel – anéis, anzol – anzóis, papel – 

papéis, real – reais, pardal – pardais, álcool – álcoois. 

Exceções: mal – males, cônsul – cônsules. 
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Nos substantivos terminados em –il: 

Oxítonos: troca-se o –l por –s. 

Exemplos: fuzil – fuzis, canil – canis, barril – barris. 

Paroxítonos: troca-se o –il por –eis. 

Exemplos: fóssil – fósseis, réptil – répteis, projétil – projéteis. 

 

Observação: As palavras reptil e projetil (oxítonas) têm como plural 

reptis e projetis. 

 

Nos substantivos terminados em –ão: 

1. Acrescenta-se –s. 

Exemplos: cidadão – cidadãos, cristão – cristãos, sótão – sótãos, 

órfão – órfãos, órgão – órgãos, bênção – bênçãos. 

 

2. Troca-se –ão por –ães: 

Exemplos: pão – pães, cão – cães, charlatão – charlatães, tabelião 

– tabeliães, sacristão – sacristães. 

 

3. Troca-se –ão por –ões: 

Exemplos: leão – leões, balão – balões, guardião – guardiões, verão 

– verões, ligação – ligações, publicação – publicações. 
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Observação: Alguns substantivos terminados em –ão apresentam 

mais de uma forma no plural. 

Exemplos: alazão – alazões ou alazães, aldeão – aldeões ou 

aldeães ou aldeãos, anão – anãos ou anões, ancião – anciãos ou 

anciães ou anciões, charlatão – charlatões ou charlatães, corrimão 

– corrimãos ou corrimões, refrão – refrãos ou refrões, sultão – 

sultãos ou sultões, verão – verãos ou verões, vilão – vilãos ou vilães, 

vulcão –vulcões, ermitão – ermitãos ou ermitães ou ermitões. 

 

Nos substantivos diminutivos terminados em –zinho, elimina-se o –

s da palavra primitiva no plural e se acrescenta o sufixo no plural. 

Exemplos: balãozinho – balõezinhos, pãozinho – pãezinhos, 

pastelzinho – pasteizinhos, limãozinho – limõezinhos, farolzinho – 

faroizinhos, florzinha – florezinhas. 

 

Os substantivos terminados em –x são invariáveis. 

Exemplos: o tórax – os tórax, a fênix – as fênix, o látex – os látex, o 

ônix – os ônix. 

Exceções: o códex – os códices, o clímax – os clímaces. 
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Nos substantivos terminados em –m, troca-se o –m por –ns. 

Exemplos: armazém – armazéns, bombom – bombons, atum – 

atuns, bandolim – bandolins, jardim – jardins, batom – batons, 

nuvem – nuvens, som – sons, pajem – pajens. 

 

Os nomes de letras e números formam o plural normalmente. 

Exemplos: 

O agá – os agás (ou os hh), o i – os is (ou os ii) 

O cinco – os cincos, o nove – os noves 

 

Observação: os numerais dois, três, seis e dez, quando usados 

como substantivos, não sofrem variação. 

Exemplos: o seis – os seis, o três – os três, o seis – os seis, o dez – 

os dez. 
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EXERCÍCIOS 

Dê o plural das seguintes palavras. 

1. mão: __________________ 

2. revólver: _______________ 

3. raiz: __________________ 

4. órfão: _________________ 

5. lápis: _________________ 

6. pão: __________________ 

7. jornal: _________________ 

8. cônsul: ________________ 

9. lição: _________________ 

10. funil: _________________ 

11. lençol: _______________ 

12. animal: _______________ 

13. projétil: _______________ 

14. opinião: ______________ 

15. coronel: ______________ 

16. alemão: ______________ 

17. flor: __________________ 

18. povo: ________________ 

19. automóvel: ____________ 

20. cruz: _________________ 

21. olho: _________________ 

22. ruim: _________________ 

23. osso: ________________ 

24. inglês: _______________ 

25. cristão: _______________ 

26. bolso: ________________ 

27. colher: _______________ 

28. jardim: _______________ 

29. cidadão: ______________ 

30. almoço: ______________ 

31. rapaz: ________________ 

32. anel: _________________ 

33. capaz: _______________
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UNIDADE 12 

PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO 

O tempo pretérito imperfeito do indicativo exprime um fato passado 

não concluído, em relação ao momento em que se fala, uma ação 

que costumava ser feita no passado, mas agora não se faz mais. 

Exemplos: 

Eu sempre CANTAVA no chuveiro. (Agora eu não canto mais.) 

Antigamente, eu FUMAVA. (Agora eu não fumo mais.) 

Quando eu era criança, eu IA muito à casa da minha avó. (Agora eu 

não vou mais, ela já faleceu.) 

 

O pretérito imperfeito também: 

- Exprime a ideia de duração.  

Exemplo: Quando eu ERA criança, eu JOGAVA futebol de botão. 

 

- Exprime a ideia de simultaneidade. 

Exemplo: Enquanto ela LIA Machado de Assis, eu PREPARAVA o 

jantar. 
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FORMAÇÃO DO PRETÉRITO IMPERFEITO 

Acrescentam-se as terminações ao infinitivo: 

Para os verbos terminados em –ar 

-va: 1.ª pessoa do singular 

-vas: 2.ª pessoa do singular 

-va: 3.ª pessoa do singular 

-vamos: 1.ª pessoa do plural 

-vam: 3.ª pessoa do plural 

Para os verbos terminados em –er e –ir 

-ia: 1.ª pessoa do singular 

-ias: 2.ª pessoa do singular 

-ia: 3.ª pessoa do singular 

-íamos: 1.ª pessoa do plural 

-iam: 3.ª pessoa do plural 

 

Eu cantava devia partia 

Tu cantavas devias partias 

Ele, ela, você cantava devia partia 

Nós cantávamos devíamos partíamos 

Eles, elas, vocês cantavam deviam partiam 
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EXERCÍCIOS 

Ponha estes textos no pretérito imperfeito do indicativo. 

1. Quando eu ____________ (morar) no Rio ____________ 

(estudar) na Universidade. ____________ (sair) de casa todos os 

dias às 9:45 ____________ (ficar) na escola até as 11:00. 

____________ (almoçar) em casa e ____________ (descansar) até 

o meio dia e meia. De tarde, ____________ (voltar) para a escola, 

onde ____________ (ficar) até as 4:00. De noite, ____________ 

(estudar) por três horas. Aos sábados, ____________ (fazer) as 

compras para casa e ____________ (passear) um pouco. Às vezes, 

____________ (ir) à praia, outras vezes ao cinema e outras vezes 

____________ (ficar) em casa. Não ____________ (gostar) de ficar 

em casa porque minha mulher me ____________ (fazer) trabalhar 

muito. Aos domingos, ____________ (ir) à igreja e depois 

____________ (jantar) fora, domingo de tarde ____________ 

(começar) a estudar outra vez. Puxa! Que vida! 

 

2. Quando nós morávamos no Rio ____________ (estudar) na Santa 

Úrsula. Todos os dias ____________ (acordar) bem cedo, 

____________ (levantar-se) às 7 horas, e ____________ (tomar) 

café. Às 7:45 ____________ (sair) para a faculdade, onde 

____________ (ficar) até o meio-dia. ____________ (ficar) na 

faculdade por 6 horas. Aos sábados, ____________ (visitar) os 

pontos interessantes da cidade; mas primeiro ____________ (ir) ao 

supermercado e geralmente ____________ (comprar) no Carrefour. 

De noite, ____________ (assistir) a um pouco de televisão e 

____________ (descansar) dos estudos. No domingo, 

____________ (ir) à praia tomar banho de mar, Lúcia ____________ 

(paquerar) os rapazes e eu ____________ (namorar) Ricardo. De 

tarde, ____________ (ir) assistir a um filme em Copacabana e 

depois ____________ (ir) tomar um lanche na lanchonete 

Cirandinha e ____________ (voltar) para casa para assistir ao 

programa Fantástico, na TV Globo e antes de dormirmos, 

____________ (preparar) as coisas para o dia seguinte. Que droga! 
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UNIDADE 13 

VERBOS PRONOMINAIS 

Os verbos pronominais são conjugados com pronomes pessoais 

oblíquos átonos, referentes ao sujeito. 

São classificados em: 

- Essencialmente pronominais: são usados somente na forma 

pronominal. 

Exemplos: 

O assassino se arrependeu do crime. 

O aluno se queixou da nota. 

- Acidentalmente pronominais ou reflexivos: podem ser usados em 

sua forma simples, sem o pronome oblíquo. 

Exemplos: 

Lembrei-me de responder às questões. 

Lembrei o ocorrido ao meu pai. 

Vejam os exemplos abaixo no presente do indicativo. 

Pronome 

pessoal 

Pronome 

oblíquo 

Queixar-se Lembrar-se Arrepender-se 

Eu Me queixo lembro arrependo 

Tu Te queixas lembras arrependes 

Ele/ela/você Se queixa lembra arrepende 

Nós Nos queixamos lembramos arrependemos 

Eles/elas/vocês Se queixam lembram arrependem 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços com o verbo que está entre parênteses. 

1. Ela então _____________________ (decidir-se) 

_____________________ (levantar-se), _____________________ 

(vestir-se) e saiu. No elevador, encontrou um vizinho, 

_____________________ (cumprimentar-se), conversaram um 

pouco e, na rua, _____________________ (despedir-se) para o 

escritório dela. 

2. As crianças estavam atrasadas, por isso elas 

_____________________ (vestir-se) depressa e correram para a 

escola. 

3. O almoço estava pronto, mas a empregada não estava em casa. 

Por isso, nós mesmos _____________________ (servir-se). 

4. Na festa, todos _____________________ (divertir-se) 

alegremente. 

5. Aquele homem não está _____________________ (sentir-se) 

bem. Ele pegou um táxi e foi para casa. 

6. Quando cheguei a Londres, _____________________ (dirigir-se) 

ao hotel. 

7. A festa vai ser animada. As moças e os rapazes vão 

_____________________ (divertir-se) muito. 

8. Quando a gente está cansada, a gente não 

_____________________ (sentir-se) bem. 
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9. Teresa, o avião vai partir. Precisamos _____________________ 

(despedir-se) agora. 

10. Quando ela passou, todos os rapazes _____________________ 

(virar-se) para vê-la. 

11. Ela gosta de Antônio e de Pedro, mas não 

_____________________ (decidir-se) por nenhum deles. 

_____________________ (enganar-se) com as mulheres. 

13. Mário _____________________ (levantar-se) da cadeira, 

_____________________ (dirigir-se) ao banheiro para 

_____________________ (observar-se) longamente no espelho, 

porque é vaidoso. 

14. Todos _____________________ (aproximar-se) para melhor 

verem o espetáculo do Djavan. 

15. Ela _____________________ (olhar-se) minuciosamente no 

espelho para _____________________ (maquiar-se). 

16. Tivemos uma discussão agradável quando eles 

_____________________ (visitar-se) em Petrópolis. 

17. Ele _____________________ (levantar-se), 

_____________________ (aproximar-se) de nossa mesa e pediu 

licença para _____________________ (ausentar-se) um minutinho. 

18. Nossos vizinhos são muito antipáticos. Eles 

_____________________ (mudar-se) para cá em junho.  

19. Eu _____________________ (assustar-se) e derrubei meu copo 

de vinho. 
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20. Ele _____________________ (abaixar-se) para pegar seus lápis 

no chão e para olhar as pernas da professora. Joãozinho é terrível. 

21. Nós _____________________ (olhar-se) e 

_____________________ (cumprimentar-se) maliciosamente. 

22. Os sindicatos _____________________ (reunir-se) para 

programar as ações antes da greve geral. 

23. Eu _____________________ (casar-se) de véu e grinalda na 

Igreja do Outeiro da Glória, no Rio, em maio. 

24. Eu _____________________ (apaixonar-se) por ele e ele por 

mim. Seis meses depois _____________________ (casar-se). 

25. Ele _____________________ (formar-se) em Economia na PUC 

e o paraninfo foi o ministro da Fazenda da época. 

26. Ela _____________________ (aposentar-se) após muitos anos 

de trabalho, mas continua trabalhando. A aposentadoria dele é muito 

pequena. 

27. Não _____________________ (deixar-se) influenciar pelos 

discursos partidários. 

28. _____________________ (deixar-se) em paz. Estou exausto. 

29. Não _____________________ (agradar-se) fazer uma dieta 

para ir à praia no verão. 

30. Eu não _____________________ (queixar-se) da vida. Sou 

pobre, mas estou com saúde e a praia e o sol são de graça. 
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UNIDADE 14 

O GÊNERO 

Na Língua Portuguesa, as palavras se agrupam em dois gêneros: 

masculino e feminino. 

Em geral, a flexão de gênero é feita com a troca de -o por -a, ou com 

o acréscimo da vogal -a, no final da palavra. 

Exemplos: cozinheiro – cozinheira, gato – gata, professor – 

professora, cantor – cantora 

Nem sempre a terminação -o ou -a indica a forma masculina ou 

feminina. 

Exemplos: o grama, o telefonema, a libido, a comichão 

 

BIFORMES 

Chamam-se biformes ou heterônimos os substantivos que 

apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. 

Exemplos: genro – nora, boi – vaca, cavalo – égua, zangão – abelha, 

homem – mulher, padre – madre, cavaleiro – amazona, cavalheiro – 

dama, carneiro – ovelha, bode – cabra, rei – rainha, padrasto – 

madrasta, ator – atriz, ladrão – ladra, cidadão – cidadã, maestro – 

maestrina. 

 

A formação do feminino pode ser feita por meio de desinências e 

sufixos. 

- Troca-se o por a 

Exemplos: garoto – garota, aluno – aluna 
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- Troca-se e por a 

Exemplos: elefante – elefanta, mestre – mestra, parente – parenta, 

presidente – presidenta 

- Troca-se e, a por essa, esa, isa 

Exemplos: sacerdote – sacerdotisa, poeta – poetisa, profeta – 

profetisa, duque – duquesa, príncipe – princesa, abade – abadessa, 

conde – condessa 

- Acrescenta-se a às terminações ês, or, l, z 

Exemplos: francês – francesa, freguês – freguesa, autor – autora, 

cantor – cantora, bacharel – bacharela, marechal – marechala, juiz 

– juíza 

- Troca-se ão por ã, oa, ona 

Exemplos: cidadão – cidadã, campeão – campeã, irmão – irmã, 

patrão – patroa, leão – leoa, pavão – pavoa, solteirão – solteirona, 

chorão – chorona, mandrião – mandriona 

- Troca-se or por eira ou triz 

Exemplos: ator – atriz, imperador – imperatriz, namorador – 

namoradeira 

Exceções: barão – baronesa, ladrão – ladra, sultão – sultana, cão – 

cadela, perdigão – perdiz, czar – czarina, monge – monja, maestro – 

maestrina, hebreu – hebreia, avô – avó 

 

UNIFORMES 

Chamam-se uniformes os substantivos que apresentam uma única 

forma para os dois gêneros. 

Exemplos: o/a gerente, a criança, o cônjuge, o jacaré 

Os substantivos uniformes são classificados em epicenos, 

sobrecomuns e comuns de dois gêneros. 
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EPICENOS 

É o substantivo que designa animais e não varia em gênero. 

Diferencia-se o sexo do animal pelo emprego da palavra macho ou 

fêmea. 

Exemplos: a onça macha – a onça fêmea, o crocodilo macho – o 

crocodilo fêmea 

Outros exemplos: a rã, o pernilongo, a baleia, o jacaré, a mosca, a 

águia, o gavião, a tartaruga, o tatu, o rinoceronte 

 

SOBRECOMUNS 

É o substantivo que apresenta um só gênero para indicar o 

masculino e o feminino. 

Exemplos: a criança, a testemunha, o sujeito, o algoz, a vítima, o 

indivíduo, o cônjuge, o ídolo, a presa, o carrasco, o animal, o ser, a 

criatura, o cadáver 

 

COMUNS DE DOIS GÊNEROS 

É o substantivo que apresenta uma só forma para o masculino e para 

o feminino. O gênero é indicado pelo artigo, adjetivo ou pronome que 

o acompanha. 

Exemplos: o/a jornalista, o/a imigrante, o/a artista, o/a indígena, o/a 

selvagem, um/uma paciente, aquele/aquela jovem, novo/nova 

agente, modelo lindo/linda, famoso/famosa pianista, 

estudioso/estudiosa colega, outro/outra mártir. 
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MUDANÇA DE GÊNERO E SIGNIFICADO 

Alguns substantivos mudam de sentido quando se troca o gênero. 

Exemplos: 

o águia (pessoa notável, esperta) – a águia (ave) 

o cabeça (líder, chefe) – a cabeça (parte do corpo) 

o caixa (atendente) – a caixa (objeto) 

o capital (dinheiro) – a capital (cidade principal) 

o estepe (pneu) – a estepe (vegetação) 

o grama (peso) – a grama (relva) 

o guia (acompanhante) – a guia (documento) 

o rádio (aparelho de som) – a rádio (local de transmissão de 

programas, estação radiodifusora) 

 

SUBSTANTIVOS DE GÊNERO VACILANTE 

Alguns substantivos causam dúvida quanto ao gênero. 

São masculinos 

O alvará – documento 

O ágape – refeição de confraternização 

O aneurisma – dilatação arterial 

O apêndice – acessório 

O champanha ou champanhe – bebida 

O clã – grupo familiar 

O dó – compaixão, pesar, nota musical 

O eclipse – fenômeno astrológico 
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O estigma – sinal 

O gengibre – erva 

O guaraná – fruto 

O magma – massa do interior da Terra 

O telefonema – chamada telefônica 

São femininos 

A aguardente (bebida) 

A alface (hortaliça) 

A cal (substância) 

A cólera (raiva) 

A comichão (coceira) 

A derme (pele) 

A dinamite (explosivo) 

A elipse (supressão) 

A hélice (peça propulsora) 

A libido (desejo sexual) 

A sentinela (vigia) 

A sucuri (cobra) 

A tíbia (osso da perna) 

São masculinos ou femininos 

O/A usucapião 

O/A laringe 

O/A aluvião 

O/A personagem 

O/A dengue 

O/A diabete/diabetes 

O/A sabiá 

O/A suéter 
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EXERCÍCIOS 

A. Nas frases seguintes, passe para o gênero feminino as palavras 

sublinhadas. 

1. Aquele cantor leciona música MTB. 

______________________________________________________ 

2. Este professor dá aula de alemão em casa. 

______________________________________________________ 

3. Este freguês compra frutas todos os dias na feira. 

______________________________________________________ 

4. Aquele senhor é francês de Toulouse. 

______________________________________________________ 

5. Este escritor escreve poesias. 

______________________________________________________ 

6. Aquele escultor é espanhol, é de Barcelona. 

______________________________________________________ 

7. O funcionário daquela firma é colombiano de Bogotá. 

______________________________________________________ 

8. Este aluno é bom em Matemática. 

______________________________________________________ 

 



69 
 

9. Aquele moço é italiano de Bérgamo. 

______________________________________________________ 

10. O amigo de José estuda inglês. 

______________________________________________________ 

11. O tio de Paulo é católico, mas não é praticante. 

______________________________________________________ 

12. O primo de Maria é uma ótima pessoa e muito dado. 

______________________________________________________ 

13. O cunhado de Lígia é argentino de Santa Fé. 

______________________________________________________ 

14. O avô de Leonor tem oitenta anos e é saudável. 

______________________________________________________ 

B. Assinale M para as palavras masculinas e F para as femininas. 

1. Papai _____ 

2. Doutor _____ 

3. Rainha _____ 

4. Sacerdote ____ 

5. Mamãe _____ 

6. Gato _____ 

7. Herói _____ 

8. Freguês _____ 

9. Hóspede _____ 

10. Alemã _____ 

11. Relógio _____ 

12. Estudante ___ 

13. Outono _____ 

14. Inverno _____ 

15. Verão _____ 

16. Mãe _____ 

17. Irmã _____ 

18. Pianista ____ 

19. Filha _____ 

20. Heroína _____ 

21. Embaixador ___ 
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22. Consulesa __ 

23. Lápis _____ 

24. Advogado ___ 

25. Professor ___ 

26. Escritora ____ 

27. Avô _____ 

28. Jornalista ___ 

29. Pai _____ 

30. Amiga _____ 

31. Nora _____ 

32. Homem _____ 

33. Irmão _____ 

34. Cristã _____ 

35. Dia _____ 

36. Primavera ___

 

C. Mude estas frases do gênero masculino para o gênero feminino. 

1. Ele é francês. _________________________________________ 

2. O professor é magro. ___________________________________ 

3. O patrão é exigente. ____________________________________ 

4. O comilão é gordo. _____________________________________ 

5. O boi é manso. ________________________________________ 
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UNIDADE 15 

VERBO IR 

PRESENTE DO INDICATIVO 

Eu vou 

Tu vais 

Ele, ela, você vai 

Nós vamos 

Eles, elas, vocês vão 

 

EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com o verbo IR no presente do 

indicativo. 

1. Maria não pode ir ao cinema porque ________ estudar a lição para 

a prova de amanhã. 

2. Laura ________ pôr a mesa para o jantar das amigas do colégio. 

3. Eles ________ ler os jornais mais tarde porque as crianças estão 

perturbando. 

4. Amanhã, a mamãe ________ comprar frutas no mercadinho de 

Copacabana. 

5. Paulo ________ tomar café em vez de chá porque o chá é caro à 

beca. 

6. Amanhã, eu ________ almoçar com uma amiga portuguesa um 

bacalhau à Zé do Pipo. 
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7. Elas ________ começar a lecionar naquela escola amanhã de 

manhã, apesar do salário. 

8. Eu ________ pôr uma carta no correio logo cedo, senão não 

chega na semana que vem. 

9. Nesta semana, Paulo ________ estudar no Colégio Anglo-

Americano, no Rio. 

10. Amanhã, eu ________ jantar com umas amigas no Copacabana 

Palace. 

11. Neste mês, nós ________ estudar francês na Aliança Francesa 

de Botafogo. 

12. Você ________ estudar matemática amanhã? Que chatice, 

hein? 

13. Paulo ________ se levantar às sete horas, depois de amanhã, 

para correr em volta da Lagoa. 

14. Ele ________ comprar um novo livro de português porque o que 

ele tem não presta. 

15. Eu não ________ pôr estes livros aqui porque a empregada não 

tirou o pó. 

16. Hoje, à noite, Amélia ________ visitar uma amiga para anunciar 

seu casamento. 

17. Amanhã, nós ________ fazer uma visita para uns amigos que 

não vemos há muito tempo. 

18. O avião de São Paulo ________ chegar às 6 horas, com meia 

hora de atraso. 
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19. O ônibus de Petrópolis ________ chegar à estação rodoviária às 

10 horas em ponto. 

20. Nós ________ comprar entradas para o teatro com 

antecedência, senão vai esgotar. 

21. Os estudantes ________ fazer o exame de biologia amanhã bem 

cedinho, mas estão com medo. 

22. Vera ________ alisar os cabelos no cabeleireiro a Pavuna, 

depois de amanhã. 

23. O menino ________ entrar para a escola de Parada de Lucas, 

mas fica muito longe de casa. Ele tem que ir a pé. 

24. Nós ________ viajar amanhã em cedo para Cabo Frio e Búzios. 

25. Manuel ________ fazer uma viagem a Portugal, para visitar a 

família. 

26. Hoje, à tarde, Maria ________ à farmácia da Praça da Saens 

Pena para comprar um perfume. 

27. O que é que você ________ fazer hoje? Eu, nada. E você, já tem 

programa? 

28. Hoje, eu ________ ao cinema no Largo do Machado para ver um 

filme brasileiro. 

29. Este moço e esta moça ________ ao Aeroporto Santos 

Dummont para buscar uma amiga. 

30. Este trem ________ para o interior de Minas. 

31. Este ônibus ________ para o Leblon? Não. ________ para o 

centro pelo Aterro. 

32. Ele sempre ________ à fábrica de carona. 
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UNIDADE 16 

GRAU COMPARATIVO DOS ADJETIVOS 

O grau comparativo dos adjetivos indica a comparação de uma 

mesma característica entre dois ou mais seres ou a atribuição de 

duas ou mais características ao mesmo ser. 

O grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade e 

inferioridade. 

COMPARATIVO DE IGUALDADE 

Tão ... quanto, tão ... como, tanto ... quanto, tanto ... como 

Exemplos: 

O quadro de Da Vinci é tão bonito quanto o de Caravaggio. 

Sua casa é tanto confortável como a minha. 

COMPARATIVO DE SUPERIORIDADE 

Mais ... que, mais ... do que 

Exemplos: 

O quadro de Da Vinci é mais bonito que o de Caravaggio. 

Sua casa é mais confortável do que a minha. 

COMPARATIVO DE INFERIORIDADE 

Menos ... que, menos ... do que 

Exemplos: 

O quadro de Da Vinci é menos bonito do que o de Caravaggio. 

Sua casa é menos confortável que a minha. 
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Observações: 

Os advérbios muito, pouco e bem podem ser usados para reforçar 

as comparações de superioridade e inferioridade. 

Exemplos: 

Maria é pouco mais alta que Carla. 

O peixe é bem mais caro que a carne. 

Meu carro é muito menos confortável que o seu. 

 

Na comparação de qualidades entre dois seres, as formas mais bom, 

mais mau e mais grande são incorretas. As formas corretas são 

melhor, pior e maior, respectivamente. 

Exemplos: 

Sorvete é mais bom que picolé. (errada) / Sorvete é melhor que 

picolé. (correta) 

Ele é mais mau que a irmã. (errada) / Ele é pior que a irmã. (correta) 

Minha rua é mais grande que a sua. (errada) / Minha rua é maior que 

a sua. (correta) 

 

As expressões mais grande e mais bom devem ser usadas quando 

se compara duas características de um mesmo ser. 

Exemplos: 

Minha casa é mais grande que confortável. 

João é mais bom que paciente. 
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EXERCÍCIOS 

A. Leia as frases seguintes e construa o grau comparativo de 

igualdade. 

1. Antônio é ________ magro ________ Manuel. 

2. O livro de francês é ________ interessante ________ o de inglês. 

3. A casa de Paulo é ________ fria ________ a de José. 

4. Sou ________ baixa ________ minha irmã. 

5. Joana é ________ inteligente ________ Lúcia. 

6. Fernando é ________ feliz ________ Plínio. 

7. Somos ________ moços ________ eles. 

8. Dezembro é ________ quente ________ janeiro. 

9. O menino é ________ bonito ________ menina. 

10. Hoje está ________ frio ________ ontem. 

11. Este livro não é ________ barato ________ aquele. 

B. Agora construa o grau comparativo de superioridade. 

12. Este quadro é ________ bonito ________ aquele. 

13. Pedro é ________ velho ________ Afonso. 

14. A lição de português é ________ fácil ________ a de francês. 

15. A rua Barata Ribeiro é ________ estreita ________ a Av. 

Atlântica. 
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16. A casa de Rosa é ________ confortável ________ a de Celina. 

17. Uma poltrona é ________ confortável ________ uma cadeira. 

18. Esta mesa é ________ pesada ________ aquela. 

19. Este livro é ________ leve ________ aquele. 

20. A laranja é ________ doce ________ o limão. 

21. Ela é ________ gorda ________ eu. 

22. Pedro é ________ jovem ________ João. 

C. E agora, construa o grau comparativo de inferioridade. 

23. Paulo é ________ prudente ________ Carlos. 

24. Antônio é ________ habilidoso ________ Roberto. 

25. Teresa é ________ compreensiva ________ você. 

26. O filho é ________ ajuizado ________ o pai. 

27. Ela é ________ preguiçosa ________ ele. 

28. Celina é ________ estudiosa ________ Estela. 

29. O rapaz é ________ talentoso ________ a moça. 

30. Esta rua ________ estreita ________ aquela. 

31. As mulheres são ________ espertas ________ os homens. 

32. Os meninos são ________ ingênuos ________ as meninas. 

33. Os brasileiros são ________ risonhos ________ os franceses. 

34. Os idosos são ________ chatos ________ os jovens. 



78 
 

35. Os filmes de Glauber Rocha são ________ interessantes que os 

de Rui Guerra. 

36. Os ingleses são ________ pessimistas que os franceses. 

37. Sou ________ preguiçoso ________ meu irmão. 

38. Ele é ________ intelectual ________ sua irmã. 

39. Os políticos do Sul são ________ desonestos ________ os do 

Norte. 

40. Os mineiros são ________ reservados ________ os cariocas. 

41. O pessoal do Nordeste é ________ bem-humorado ________ o 

do Sul. 

42. Os paulistas são ________ desembaraçados ________ os 

nortistas. 
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UNIDADE 17 

PRESENTE DO INDICATIVO 

Indica uma ação que costumamos fazer. 

Exemplos: 

Todos os dias, eu almoço no restaurante vegetariano perto do meu 

escritório. 

Eu sempre tomo um café e como uma sobremesa também. Depois 

caminho um pouco pela rua e volto para o trabalho. 

 

 

Eu canto devo parto 

Tu cantas deves partes 

Ele, ela, você canta deve parte 

Nós cantamos devemos partimos 

Eles, elas, vocês cantam devem partem 

 

a) Exprime um fato que ocorre no momento em que se fala: 

Exemplos: 

Vejo a lua no céu. 

Os estudantes protestam nas ruas de Salvador. 
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b) Exprime uma verdade científica: 

Exemplos: 

A Terra é redonda. 

Por um ponto passam infinitas retas. 

c) Exprime uma ação habitual: 

Exemplos: 

Não como nada aos domingos. 

Não uso internet em horário de aula. 

 

Observação: O presente do indicativo pode substituir o futuro do 

presente. 

Exemplos: 

As aulas começam na próxima semana. (sentido de começarão) 

Amanhã, publico no blogue. (sentido de publicarei) 

 

 

 

 

 

 



81 
 

EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com o verbo entre parênteses no 

presente do indicativo. 

1. Eu ________________ (atender) o telefone agora. 

2. Ela ________________ (abrir) a porta agora. 

3. Agora, nós ________________ (beber) cerveja e 

________________ (comer) pizza. 

4. Hoje, ele ________________ (mostrar) a cidade para os amigos. 

5. Você ________________ (aprender) português agora. 

6. Eles ________________ (trabalhar) muito agora. 

7. Nós ________________ (atender) clientes hoje. 

8. Eu ________________ (aprender) alemão agora. 

9. Vocês ________________ (escrever) agora. 

10. Agora o médico ________________ (trabalhar) no hospital. 

11. Eles ________________ (abrir) uma conta no banco. 

12. Que pena! Nosso trem ________________ (partir)! 

13. Meus pais ________________ (viver) em Manaus agora. 

14. Olha! Ela ________________ (trocar) o pneu do carro. 

15. Eu ________________ (aprender) português depressa. 
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16. Nós ________________ (ir) para Nova Iorque em viagem de 

negócio. 

17. Você ________________ (ter) problemas com a sua televisão. 

18. Eu ________________ (molhar) as plantas. 

19. Paulo ________________ (procurar) emprego. 

20. Nós não ________________ (ouvir) direito a música. 

21. As crianças ________________ (ler) livros de aventuras. 

22. Maurício ________________ (escrever) uma carta. 

23. A família do Sr. Augusto ________________ (almoçar) agora. 

24. Mamãe ________________ (lavar) os pratos. 

25. João ________________ (consertar) a bicicleta. 

26. Susana ________________ (fazer) o dever de casa. 

27. Pedrinho ________________ (ver) o jogo na TV. 

28. O avô ________________ (ouvir) as notícias sobre a greve. 

29. A avó ________________ (arrumar) as gavetas do armário. 

30. O Sr. Durval ________________ (voltar) para o trabalho. 
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UNIDADE 18 

PRESENTE CONTÍNUO 

É uma ação que está acontecendo agora, neste momento. É 

formado com o presente do indicativo do verbo auxiliar e o gerúndio 

do verbo principal. 

Exemplos: 

Agora, eu estou almoçando no restaurante vegetariano perto do 

meu escritório. 

Eu estou tomando um café e comendo uma sobremesa. 

Agora eu estou caminhando pela rua e estou voltando para o 

trabalho. 

 

Eu estou  

Cantando 

Devendo 

Partindo 

Tu estás 

Ele, ela, você está 

Nós estamos 

Eles, elas, vocês estão 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com o verbo entre parênteses no 

presente contínuo. 

1. Eu ________________ (atender) o telefone agora. 

2. Ela ________________ (abrir) a porta agora. 

3. Agora, nós ________________ (beber) cerveja e 

________________ (comer) pizza. 

4. Hoje, ele ________________ (mostrar) a cidade para os amigos. 

5. Você ________________ (aprender) português agora. 

6. Eles ________________ (trabalhar) muito agora. 

7. Nós ________________ (atender) clientes hoje. 

8. Eu ________________ (aprender) alemão agora. 

9. Vocês ________________ (escrever) agora. 

10. Agora o médico ________________ (trabalhar) no hospital. 

11. Eles ________________ (abrir) uma conta no banco. 

12. Que pena! Nosso trem ________________ (partir)! 

13. Meus pais ________________ (viver) em Manaus agora. 

14. Olha! Ela ________________ (trocar) o pneu do carro. 

15. Eu ________________ (aprender) português depressa. 
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16. Nós ________________ (ir) para Nova Iorque em viagem de 

negócio. 

17. Você ________________ (ter) problemas com a sua televisão. 

18. Eu ________________ (molhar) as plantas. 

19. Paulo ________________ (procurar) emprego. 

20. Nós não ________________ (ouvir) direito a música. 

21. As crianças ________________ (ler) livros de aventuras. 

22. Maurício ________________ (escrever) uma carta. 

23. A família do Sr. Augusto ________________ (almoçar) agora. 

24. Mamãe ________________ (lavar) os pratos. 

25. João ________________ (consertar) a bicicleta. 

26. Susana ________________ (fazer) o dever de casa. 

27. Pedrinho ________________ (ver) o jogo na TV. 

28. O avô ________________ (ouvir) as notícias sobre a greve. 

29. A avó ________________ (arrumar) as gavetas do armário. 

30. O Sr. Durval ________________ (voltar) para o trabalho. 
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UNIDADE 19 

PRONOMES INDEFINIDOS 

São palavras que se referem a substantivos de forma vaga. 

VARIÁVEIS 

Algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, 

nenhumas, certo, certa, certos, certas, muito, muita, muitos, muitas, 

todo, todas, todos, todas, outro, outra, outros, outras, pouco, pouca, 

poucos, poucas, tanto, tanta, tantos, tantas, vários, várias, qualquer, 

quaisquer, bastante, bastantes, quanto, quanta, quantos, quantas, 

tal, tais, qual, quais, diverso, diversa, diversos, diversas 

INVARIÁVEIS 

Algo, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, outrem, quem, mais, 

menos. 

 

Observações: 

a) Pronome indefinido algum. 

- Antes do substantivo, tem valor positivo. 

Exemplo: Algum setor aumentará a produção esta semana. 

 

- Depois do substantivo, algum tem valor negativo. 

Exemplo: Setor algum aumentará a produção esta semana. 
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b) Pronomes indefinidos todo e toda. 

- Quando não são seguidos de artigo, têm o sentido de qualquer. 

Exemplo: Ele lê todo livro de ficção científica. (qualquer livro) 

 

- Quando são acompanhadas de artigo têm sentido de inteiro, admite 

artigo. 

Exemplo: Ele leu todo o livro. (o livro inteiro) 

 

c) Certo (e suas variações). 

- Antes do substantivo, tem valor de pronome indefinido. 

Exemplo: Certas páginas não foram assinadas. (certas – algumas) 

 

- Depois do substantivo, tem valor de adjetivo. 

Exemplos: As páginas certas não foram assinadas. 
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EXERCÍCIOS 

A. Preencha os espaços vagos com os seguintes indefinidos. 

- Algum, alguma, alguns, algumas 

1. Comprei ________ livros para você. 

2. Ela sempre tem ________ coisas para contar. 

3. Trouxe-te ________ revistas. 

4. Escolhe ________ livros. 

- cada 

5. O professor deu um livro para ________ aluno. 

6. ________ dia faço uma coisa diferente. 

7. Sempre ponho ________ coisa em seu lugar. 

- certo, certa, certos, certas 

8. ________ pessoas gostam muito de estudar. 

9. Não concordo com ________ aspectos desta situação. 

10. ________ ocasião falaram-se a respeito disso. 

- diferentes 

11. Temos ________ pontos de vista. 

12. Paulo encontrou-se com ________ pessoas ontem. 

13. Pedro e Paulo têm ________ empregos. 
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- diversos, diversas 

14. Temos ________ coisas para fazer hoje. 

15. Inês tem ________ livros de inglês. 

16. Encontrei-me com ele ________ vezes. 

- muito, muita, muitos, muitas 

17. Há ________ pessoas na sala. 

18. Comprei ________ cadernos para o meu filho. 

19. A professora tem ________ paciência com os alunos. 

- nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas 

20. ________ foi à aula ontem. 

21. Vera é muito exigente, por isso ________ casa lhe agrada. 

22. Paulo não tem ________ amigo. 

- outro, outra, outros, outras 

23. Não gostei deste livro. Por isso comprei ________. 

24. Havia ________ pessoa na sala, além de Celina e Sônia. 

25. Já li este livro. Tens ________ para me emprestar. 

- pouco, pouca, poucos, poucas 

26. Diana tem ________ dinheiro no banco. 

27. Esta menina tem ________ iniciativa. 

28. Ele tem ________ amigos. 
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- qualquer, quaisquer 

29. Jorge enfrenta ________ situação. 

30. Nós enfrentamos ________ situações. 

- quanto, quanta, quantos, quantas 

31. Não me recordo de ________ livros comprei. 

32. Carmen não sabe ________ tem. 

33. Não sei ________ blusas vou comprar. 

- tanto, tanta, tantos, tantas 

34. Tenho ________ coisas para fazer que não me será possível ir 

ao cinema. 

35. Por que é que tomaste ________ remédios? 

36. Tomei ________ café que não pude dormir. 

- todo, toda, todos, todas 

37. Gastei ________ o dinheiro que tinha. 

38. O comerciante liquidou ________ as mercadorias. 

39. ________ os alunos foram ao passeio. 

B. Complete o texto abaixo com os indefinidos. 

Na minha família, ________ as pessoas escolheram seguir uma 

carreira universitária e ________ se arrependeu da escolha que fez. 

Tenho ________ primos que se dedicaram ao comércio. Todos 

enriqueceram depressa. Aliás, é difícil ________ se dar mal na vida 

quando a escolha foi certa. 
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UNIDADE 20 

COMPARATIVOS DE IGUALDADE 

O grau comparativo dos adjetivos indica a comparação de uma 

mesma característica entre dois ou mais seres ou a atribuição de 

duas ou mais características ao mesmo ser. 

Tão ... quanto, tão ... como, tanto ... quanto, tanto ... como 

Exemplos: 

O quadro de Caravaggio é tão bonito quanto o de Da Vinci. 

Sua casa é tanto confortável como a minha. 

 

EXERCÍCIOS 

A – Tão + adjetivo + quanto 

1. Este jornal é ________ bom ________ aquele. 

2. Este livro é ________ interessante ________ esse. 

3. Este aviso é ________ importante ________ esse. 

4. Este chá é ________ delicioso ________ aquele outro. 

5. Esta praia é ________ ruim ________ a outra. 

6. Seu apartamento é ________ escuro ________ o meu. 

7. Sua casa é ________ ensolarada ________ a minha. 

8. Jumbo é ________ rápido ________ DC 10. 
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9. As vitrines desta loja são ________ chiques ________ as vitrines 

da loja vizinha. 

10. A indústria alemã é ________ avançada ________ a indústria 

americana. 

B – Tão + advérbio + quanto 

11. Eu engoli ________ depressa ________ você. 

12. Eles poupam ________ pouco ________ nós. 

13. Carlos dirige ________ devagar ________ o avô. 

14. Pedro se comportou ________ mal ________ José. 

15. Luíza fala português ________ fluentemente ________ as outras 

moças. 

C – Tanto, tanta ou tantos, tantas + nome + quanto 

16. Eu tenho ________ dinheiro ________ ela. 

17. Ninguém trabalhou ________ anos ________ ela. 

18. Vocês têm ________ medo ________ eu. 

19. Ele não tem ________ experiência ________ Jorge. 

20. Gal Costa ganhou ________ aplausos ________ Maria Bethânia. 

21. O professor Guedes tem ________ aulas ________ o professor 

Bião. 

D – Verbo + tanto quanto 

22. Você gasta _______________________ eu. 
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23. Ninguém trabalha _______________________ os comissários 

de bordo. 

24. Aqui no estágio de português, os homens fofocam 

_______________________ as mulheres. 

25. Ela fuma _______________________ nós. 

26. A Varig paga _______________________ a Vasp. 

27. Evaí trabalha _______________________ Bião. 

28. Teresa viaja _______________________ Evaí. 

29. Os franceses poupam _______________________ os ingleses. 

30. Os nórdicos bebem _______________________ os ingleses. 
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UNIDADE 21 

USO DO VERBO PRECISAR 

O verbo precisar possui duas regências: 

 

É transitivo direto, no sentido de indicar com certeza. 

Exemplo: Eu preciso comprar cigarro. 

 

É transitivo indireto, no sentido de ter necessidade. Nesse caso, usa-

se a preposição de. 

Exemplo: Os homens precisam de uma mulher meiga. 

 

EXERCÍCIOS 

Use o verbo “precisar” com ou sem preposição. 

1. João ______________ duas horas para fazer este trabalho. 

2. Ela vai ao supermercado porque ______________ comprar café, 

leite etc. 

3. Que pena! Você ______________ ver como ele cantou. 

4. Se não me engano, você ______________ dinheiro para ir ao 

cinema. 

5. Por falar nisso, você ______________ reservar a sua passagem 

até amanhã, no máximo, senão não terá lugar no voo direto. 
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6. Não leve a mal, mas ______________ ajuda para servir todo 

mundo. 

7. Não se faça de bobo, sua mãe ______________ você. Vá ajudá-

la. 

8. Você ______________ entender, seu pai está uma pilha de 

nervos, hoje. 

9. Não ria à toa, você ______________ tomar juízo. 

10. Você sabe se o dólar baixou? Sei lá! ______________ dar uma 

olhada no Jornal do Brasil. 

11. Eu acho que você ______________ estudar mais um pouco para 

passar na prova. Não acha? 

12. A meu ver, ele ______________ comer menos. Está gordo 

demais. 

13. Na minha opinião, o governo ______________ tomar medidas 

drásticas contra a inflação. 

14. Desculpe, mas eu acho que você ______________ tomar jeito, 

não é? 

15. Não sei se é por aí o consulado, mas você ______________ 

perguntar para alguém lá na outra esquina. 

16. O que você quis dizer com isso? Você ______________ calma. 

17. Finalizando, nós ______________ mais cuidado antes de 

aplicarmos na Bolsa. 

18. A autora afirma que ______________ fazer uma revisão geral 

antes da publicação do livro. 

19. O professor de Português concluiu que os alunos 

______________ fazer uma revisão do conteúdo antes da prova. 
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20. Desculpe, mas acho que você ______________ descanso. Uma 

semaninha não lhe faria mal. 

Complete as frases abaixo, usando o verbo “precisar”. 

21. Vamos à padaria porque 

______________________________________________________ 

22. Vou ao posto de gasolina porque 

______________________________________________________ 

23. Ele vai ao barbeiro porque 

______________________________________________________ 

24. Ela vai à estação rodoviária porque 

______________________________________________________ 

25. Vou ao banco porque 

______________________________________________________ 

26. Vou telefonar para ele porque 

______________________________________________________ 

27. Vou mandar um torpedo para ela porque 

______________________________________________________ 

28. Vou vender minha casa porque 

______________________________________________________ 

29. Eles vão de avião porque 

______________________________________________________ 

30. Não adianta você se pesar todos os dias, você 

______________________________________________________ 
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UNIDADE 22 

FUTURO DO PRESENTE 

a) Exprime um fato posterior, em relação ao momento em que se 

fala. 

Exemplos: 

Hoje estou aqui, amanhã ESTAREI na Europa. 

Papai CHEGARÁ amanhã. 

b) Pode indicar ação que ocorre no presente, mas exprimindo dúvida 

e um futuro bem próximo. 

Exemplo: HAVERÁ hoje umas cinco aulas, não mais. 

FORMAÇÃO DO FUTURO DO PRESENTE 

Acrescentam-se as terminações ao infinitivo: 

-ei: 1.ª pessoa do singular 

-ás: 2.ª pessoa do singular 

-á: 3.ª pessoa do singular 

-emos: 1.ª pessoa do plural 

-ão: 3.ª pessoa do plural 

 

 

Eu cantarei venderei partirei 

Tu cantarás venderás partirás 

Ele, ela, você cantará venderá partirá 

Nós cantaremos venderemos partiremos 

Eles, elas, vocês cantarão venderão partirão 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços com os verbos no futuro do presente. 

1. No mês que vem, nós ________________ à tarde. E vocês 

________________ isso também? 

Não, a gente ________________ de manhã. (estudar, fazer, 

continuar) 

2. Amanhã, (nós) ________________ bem cedo para estudar. 

(chegar) 

3. Amanhã, (eles) ________________ uns amigos em São 

Francisco. (visitar) 

4. O que vocês ________________ amanhã? ________________ 

estudar pela manhã e à tarde ________________ ao clube. (fazer, 

ir, ir) 

5. O que você ________________ nas próximas férias? Você me 

________________ aquela lembrancinha que lhe pedi? (fazer, 

trazer) 

6. Ana Maria ________________ ao chefe que precisa ganhar um 

salário melhor. (dizer) 

7. Esta sua ideia ________________ problemas. (trazer) 

8. Querido, você me ________________ para sempre? (amar) 

9. E a sua mãe me ________________ bem? ________________. 

(aceitar) 

10. Nós ________________ felizes para sempre? 

________________. (viver) 

11. E os amigos ________________ nos visitar? 

________________. (vir) 

12. O avião ________________ dentro de uma hora. (partir) 
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13. Depois de amanhã, nós ________________ o projetor que você 

nos pediu. (trazer) 

14. Lúcia ________________ para a Europa, amanhã. (viajar) 

15. Não sei quando ________________ com você. (falar) 

16. Acho que ________________ o carro que tenho. (vender) 

17. Amanhã, minha mãe e eu ________________ um passeio pela 

cidade. (fazer) 

18. Às dez horas, o arquiteto nos ________________ o que pensa 

sobre nosso projeto. (dizer) 

19. Eu ________________ a verdade. (dizer) 

20. Vocês ________________ tudo a ela. (dizer) 

21. Estas crianças ________________ muito barulho. (fazer) 

22. O jornaleiro ________________ o jornal em casa. (trazer) 

23. Eu não ________________ mais o meu carro aqui. (trazer) 

24. Elas nunca ________________ esta receita de vatapá. (fazer) 

25. Você ________________ seu filho aqui algum dia? (trazer) 

26. Você ________________ a ele para vir amanhã ao meu 

apartamento. (dizer) 

27. Paulo ________________ uma festa de arromba para os 

amigos, por ocasião de sua formatura. (dar) 

28. Lúcia ________________ seu vestido de formatura em Paris. 

Quem pode, pode. (fazer) 

29. Cristina ________________ um carrinho novinho em folha. 

Gente fina é outra coisa! (comprar) 

30. A mãe ________________ a filha antes de embarcar para a 

Europa. (aconselhar) 
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UNIDADE 23 

PRETÉRITO IMPERFEITO CONTINUADO 

Forma-se o pretérito imperfeito continuado com o pretérito imperfeito 

do verbo “estar” e o gerúndio do verbo principal. 

Exemplos: 

Eu estava lendo um livro quando você me ligou. 

Eu estava comprando algo quando papai bateu nos meus ombros. 

Eu estava indo para o trabalho quando notei que tinha esquecido a 

carteira em casa. 

Eu estava pondo gasolina no carro quando vi um antigo amigo da 

UNE. 

 

Eu estava  

Cantando 

Vendendo 

Partindo 

Tu estavas 

Ele, ela, você estava 

Nós estávamos 

Eles, elas, vocês estavam 
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EXERCÍCIOS 

Escreva as seguintes frases substituindo o pretérito imperfeito pelo 

pretérito imperfeito continuado. 

1. O que você fazia quando o professor chegou? 

______________________________________________________ 

2. Eu lia o meu horóscopo. 

______________________________________________________ 

3. Conversávamos com Cristina. 

______________________________________________________ 

4. Corrigíamos os exercícios. 

______________________________________________________ 

5. Fazíamos jogo da velha no quadro. 

______________________________________________________ 

6. Quando chegamos ao Rio, chovia. 

______________________________________________________ 

7. Quando a campainha soou, os alunos brincavam no pátio. 

______________________________________________________ 

8. Como vocês fizeram o trabalho depressa? É que enquanto eu 

terminava de escrever, Marta datilografava. 

______________________________________________________ 

9. O que vocês faziam na biblioteca? 

______________________________________________________ 
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10. O que eles faziam no banco? 

______________________________________________________ 

11. Carlos ________________ (estudar) os pedidos dos clientes. 

12. O diretor ________________ (ler) o balanço. 

13. A telefonista ________________ (atender) o telefone. 

14. Dois clientes ________________ (depositar) cheques. 

15. Nós ________________ (trabalhar) muitíssimo, claro. 

16. As secretárias ________________ (bater) papo, evidentemente. 

17. Carlos, o moço ________________ (jogar) no jogo do bicho. 

18. Teresa ________________ (pedir) o extrato de suas contas. 

19. Roberto ________________ (informar-se) sobre o saldo de sua 

conta corrente. 

20. Júlia ________________ (preencher) o impresso para depósito. 

21. A fila toda ________________ (reclamar) da demora no 

atendimento nos guichês. 

22. O cliente ________________ (endossar) os cheques. 

23. Antônio ________________ (comprar) dólares para a próxima 

viagem aos EUA, na seção de câmbio. 

24. Cristina ________________ (dirigir-se) à seção de cobrança no 

subsolo. 

25. O pai coruja ________________ (enviar) dinheiro para o filho 

que estava estudando na França. 
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26. Dr. Paulo ________________ (reclamar) a contagem dos juros 

das suas contas de poupanças. 

27. João quer comprar uma casa na praia e ________________ 

(pedir) ao gerente um empréstimo. 

28. Cristóvão não ________________ (fazer) fila porque já tem mais 

de 60 anos. 

29. Ricardo muito na dele ________________ (pagar) no guichê 

automático todas as operações mensais. 

30. Júlio ________________ (requisitar) dois talões de cheque da 

sua conta. 
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UNIDADE 24 

FUTURO DO PRETÉRITO 

Emprega-se o futuro do pretérito para: 

a) exprime um fato posterior, em relação a um fato passado: 

Exemplo: Ontem você garantiu que o dinheiro estaria aqui hoje. 

b) exprime uma incerteza: 

Exemplo: Seriam dez ou doze horas quando ele chegou? 

c) usa-se no lugar do presente do indicativo ou do imperativo quando 

se faz um pedido: 

Exemplos: Você me faria um favor? / Gostaria de falar com você. 

 

FORMAÇÃO DO FUTURO DO PRETÉRITO 

Acrescentam-se as terminações ao infinitivo: 

-ia: 1.ª pessoa do singular 

-ias: 2.ª pessoa do singular 

-ia: 3.ª pessoa do singular 

-íamos: 1.ª pessoa do plural 

-iam: 3.ª pessoa do plural 

 

Eu cantaria venderia partiria 

Tu cantarias venderias partirias 

Ele, ela, você cantaria venderia partiria 

Nós cantaríamos venderíamos partiríamos 

Eles, elas, vocês cantariam venderiam partiriam 
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EXERCÍCIOS 

Ponha as frases abaixo no futuro do pretérito. 

1. ________ saber onde ________ fazer as reservas das passagens. 

(querer, poder) 

2. Vocês ________ de viajar conosco de férias? ________ muito. 

(gostar) 

3. A senhora ________ me dar uma informação? Claro! O que 

deseja? (poder) 

4. ________ me fazer um favor? Pois não! O que deseja? (poder) 

Para ter uma vida com mais saúde, o que você faria? 

5. Dormir oito horas por dia. 

______________________________________________________ 

6. Fazer ginástica logo cedo. 

______________________________________________________ 

7. Andar menos de carro e mais a pé. 

______________________________________________________ 

8. Comer só nas horas certas. 

______________________________________________________ 

9. Beber menos cerveja e vinho. 

______________________________________________________ 
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10. Dizer “não” a doces e massas. 

______________________________________________________ 

11. Ir mais à piscina e menos ao bar. 

______________________________________________________ 

12. Parar de fumar. 

______________________________________________________ 

13. Ir ao médico duas vezes por ano.  

______________________________________________________ 

14. Ter mais tempo para descansar. 

______________________________________________________ 

Sozinho, numa ilha deserta, o que você faria? 

15. Comer macacos.  

______________________________________________________ 

16. Vestir uma folha de bananeira. 

______________________________________________________ 

17. Dormir na rede. 

______________________________________________________ 

18. Trazer peixe do mar. 

______________________________________________________ 

19. Escrever poemas. 

______________________________________________________ 

20. Cantar o dia inteiro. 

______________________________________________________ 
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21. Fazer roupas e sapatos naturais. 

______________________________________________________ 

22. Construir um barco. 

______________________________________________________ 

23. Aprender a língua dos animais. 

______________________________________________________ 

24. Saber como ficar rico. 

______________________________________________________ 

25. Dizer “bom dia” aos papagaios. 

______________________________________________________ 

26. Fazer uma jangada para passear em volta da ilha. 

______________________________________________________ 

27. Acender uma fogueira para assar peixes. 

______________________________________________________ 

28. Subir nos coqueiros. 

______________________________________________________ 

29. Relembrar momentos engraçados. 

______________________________________________________ 

30. Procurar frutas para comer. 

______________________________________________________ 
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UNIDADE 25 

VERBOS: HAVER IMPESSOAL, ACONTECER E FICAR 

a) No sentido de existir, o verbo haver é impessoal. Conjuga-se 

apenas na 3.ª pessoa. 

Exemplo: Há trinta alunos na sala. 

 

b) No sentido de tempo decorrido, o verbo haver também é 

impessoal. 

Exemplo: Há um mês não chove. 

 

c) No sentido de ter, o verbo haver é pessoal e concorda com o 

sujeito. 

Exemplo: Eles haviam obtido a nota máxima na atividade. 

 

d) Acontecer indica ocorrência. 

Exemplo: O carnaval de Salvador acontece em fevereiro. 

 

e) Ficar indica permanência, localização. 

Exemplo: A vila fica num vale. 
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EXERCÍCIOS  

1. Viajo no fim do mês. Vou ________ 5 dias em Brasília. (ficar) 

2. Quanto tempo vocês ________ lá, na agência? ________ um 

tempão. (ficar) 

3. Quando vocês chegaram ao Brasil? ________ um mês. (haver) 

4. Vocês vão sair amanhã de manhã? Vamos ________ em casa. 

(ficar) 

5. ________ muito tempo que eu não via Teresa. (haver) 

6. ________ muito tempo que nós não vínhamos aqui. (haver) 

7. Por que não veio ontem? Eu vinha, mas ________ um imprevisto 

na última hora. (acontecer) 

8. Paris ________ na França. (ficar) 

9. O Pão de Açúcar ________ no Rio de Janeiro. (ficar) 

10. Onde ________ a farmácia. (ficar) 

11. O que é que ________? Zé anda desaparecido. (acontecer) 

12. A cidade está calma porque ________ muito guardas na rua. 

(haver) 

13. Nós estávamos preocupados porque ________ muitos ladrões 

na rua. (haver) 

14. Ele perdeu o passaporte e a passagem e ________ no mato sem 

cachorro. (ficar) 



110 
 

15. Ele foi roubado na praia de Copacabana e ________ de cueca. 

(ficar) 

16. Você não soube o que ________ comigo? (acontecer) 

17. O que vai ________, se eu não pagar a conta? (acontecer) 

18. O que ________, quando o passageiro fuma cachimbo a bordo? 

(acontecer) 

19. Não sei o que está ________ comigo, aeromoça. Estou com 

medo nessa viagem. (acontecer) 

20. O que ________? (acontecer) Os meus fones pararam de 

funcionar. 

21. Como você ________ (ficar) quando viu o lindo pôr do sol? 

22. Como nós ________ (ficar) quando comemos demais? 

23. ________ (haver) quanto tempo você não vai ao Brasil? 

24. O que ________ (acontecer)? Você anda sumido. 

25. O que ________ (acontecer) quando você não come? 

26. O que ________ (acontecer) quando você mata aula? 

27. ________ muito tempo que não vou à Bahia. 

28. O que ________ (acontecer) quando a saudade aperta? 

29. O que ________ (acontecer) com o Rio São Francisco 

recentemente? 

30. ________ (haver) tanta gente à entrada da discoteca que estou 

com medo de ser barrado. 
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UNIDADE 26 

PRESENTE: VERBOS IRREGULARES DA 3.ª 

CONJUGAÇÃO 

Os verbos irregulares sofrem alterações no radical ou nas 

desinências e não seguem um modelo de conjugação. 

Pertencem à 3.ª conjugação os verbos com infinitivo terminado em  

–ir. 

 

AGREDIR PREFERIR SUBIR 

Eu agrido Eu prefiro Eu subo 

Tu agrides Tu preferes Tu sobes 

Ele, ela, você 

agride 

Ele, ela, você 

prefere 

Ele, ela, você sobe 

Nós agredimos Nós preferimos Nós subimos 

Eles, elas, vocês 

agridem 

Eles, elas, vocês 

preferem 

Eles, elas, vocês 

sobem 

 

VESTIR OUVIR DORMIR 

Eu visto Eu ouço Eu durmo 

Tu vestes Tu ouves Tu dormes 

Ele, ela, você veste Ele, ela, você ouve Ele, ela, você dorme 

Nós vestimos Nós ouvimos Nós dormimos 

Eles, elas, vocês 

vestem 

Eles, elas, vocês 

ouvem 

Eles, elas, vocês 

dormem 
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EXERCÍCIOS 

1. Eu não ________ que você faça isso. (consentir) 

2. Eu ________ que não possa ir à praia. (sentir) 

3. Você se ________ com muito gosto. (vestir) 

4. Nós ________ trabalhar à tarde do que de manhã. (preferir) 

5. Eu me ________ de acordo com o meu tipo. (vestir) 

6. Eu ________ muito calor nesse verão. (sentir) 

7. Todos os dias, eu ________ para o trabalho. (sair) 

8. Às vezes, eu me ________ bem dos meus negócios. (sair) 

9. Eu não ________ fazer tudo o que devo. (conseguir) 

10. Você ________ esta rua todos os dias. (subir) 

11. Por que você ________ desse assunto? (fugir) 

12. Quando você faz uma limpeza, ________ todos os papéis 

importantes. (sumir) 

13. No inverno, este artigo sempre ________ de preço. (subir) 

14. As crianças ________ na árvore para brincar. (subir) 

15. Quando estou cansado, ________ a noite inteira. (dormir) 

16. Os preços ________ todos os dias. (subir) 

17. Eles moram em São Paulo, mas eu ________ morar no Rio. 

(preferir) 

18. Eu ________ medo, quando ouço barulho à noite. (sentir) 

19. Não gosto muito de ir a festas. Eu nunca ________ (divertir-se) 

20. Eles ________ quando estão com frio, mas eu ________ sempre 

quando estou com calor. (cobrir-se, descobrir-se) 
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21. Eu nunca ________ das minhas responsabilidades. (fugir) 

22. Eles nunca ________ medo, quando ________ barulho à noite. 

(sentir, ouvir) 

23. O que você ________ quando recebe visitas em casa? (servir) 

24. Como você ________ quando vai a uma festa de aniversário? 

(vestir-se) 

25. Como vocês ________ no Carnaval da Bahia? (divertir-se) 

26. Eles ________ à beça, esses políticos, não aguento mais. 

(mentir) 

27. Eu ________ nervoso. Estamos às vésperas da prova. (sentir-

se) 

28. Eu ________ como manda a moda. (vestir-se) 

29. Este livro não ________ para nossos alunos. (servir) 

30. Estas calças não ________ mais para você. Estão apertadas 

demais. (servir) 

31. Quem ________ almoçar comigo? (vir) 

32. Eu ________ da França, e ela ________ da Alemanha. (vir, vir) 

33. ________, pode ________. Eu não tenho medo de você. (vir, vir) 

34. Nós ________ aqui para falar com você. (vir) 

35. Duas vezes por semana eu ________ trabalhar de bicicleta. (vir) 

36. Você ________ trabalhar no seu carro ou de carona. (vir) 

37. Eu não tenho carro, eu sempre ________ de ônibus. (vir) 

38. Eles não ________ de avião, ________ de navio. (vir) 

39. Minha irmã ________ passar o Natal comigo. (vir) 

40. Ricardo ________ com você todos os dias? (vir) 



114 
 

UNIDADE 27 

USO DA PREPOSIÇÃO PARA OU POR 

PRINCIPAIS USOS DA PREPOSIÇÃO PARA 

Lugar para onde: Ir para casa. 

Finalidade: Estudar para vencer. 

Tempo: Deixar para o mês seguinte. 

Restrição: Proibido para crianças. 

 

PRINCIPAIS USOS DA PREPOSIÇÃO POR 

Para fazer referência a lugar por onde anda: Por onde você anda, 

menina? Ficou perambulando por aqueles vales sombrios. 

Meio: Ela segurou a criança pelos cabelos. (per+lo(s) – forma antiga 

de por. 

Modo como se realiza algo: Julgaram a moça por puro preconceito. 

Indicando a causa: Chorou por ciúmes. / Cantou por amor à arte. 

Noção de tempo: Ficou por horas a fio mexendo nas velhas coisas. 

Agente da passiva: O rato foi morto pelo gato. (contração prep. “per” 

+ “lo”)  
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Disposição de ânimo: Aquilo não foi erro, foi paixão pelo objeto. 

Lugar por onde: Caminhar por estradas esburacadas. 

Tempo através de: Viver por toda a eternidade. 

Meio ou instrumento: Comunicar-se por gestos. 

Troca: Comer gato por lebre. 

Preço: Comprar por dez dólares. 

Causa, agente: Foi enforcado por seus crimes. / Foi enforcado por 

um carrasco. 

Finalidade: Monumento por memória do presidente. 

Inclinação ou disposição para: Ter paixão por viagens. 

Observação: 

Usamos pelo/pela quando precisamos dizer: per+lo ou per+la. (A 

contração da preposição “por” mais o artigo definido “o/a”.)  

Por + o = pelo 

Exemplo: O gato foi morto pelo cachorro. 

Por + a = pela 

Exemplo: Ela sempre anda pela sombra das árvores. 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços com a preposição adequada. 

1. Ele deu a vida ________ irmã dele. 

2. Essas frases são ________ traduzir. 

3. Acho que ele me deu aquele dinheiro ________ comprar o livro. 

4. Esses vestidos são ________ guardar no armário. 

5. Não posso dizer mais nada. Já fiz tudo o que pude ________ ela. 

6. Mandei o terno ________ lavar. 

7. Comprei o terno ________ R$ 390,00. 

8. Ele já foi ________ casa. 

9. Troquei meu carro ________ um mais novo. 

10. ________ que serve um professor? ________ nada. 

11. Esse relatório deve estar pronto ________ a próxima reunião. 

12. Eles devem ficar na Europa ________ mais um ano. 

13. Comprei aquela casa ________ um preço muito baixo. 

14. Não deixe ________ amanhã o que pode fazer hoje. Compre já. 

15. Não gosto de esperar ________ ninguém, quanto mais 

________ sogra. 

16. Quanto você pagou ________ seu carro? 

17. Isso é importante ________ mim. 

18. Eles mandaram flores ________ Luísa ________ avião da TAM. 

19. ________ mim, ela pode fazer o que quiser. Não é minha 

passageira. 
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20. Ricardo já passou ________ aqui? 

21. ________ quem é este presente? 

22. Mandei o meu carro ________ a garagem. 

23. ________ onde eles entraram? 

24. Ele fez contrato ________ 3 anos. 

25. Esse ônibus passa ________ sua rua? 

26. Fátima trabalha ________ o governo. 

27. Eles devem vir ________ a minha festa de aniversário. 

28. Ela se casou ________ amor. 

29. Eles escolheram um representante ________ falar ________ 

todos. 

30. É ________ tudo isso que não vou mais à casa dela. 

31. ________ amor de Deus. 

32. Um ________ todos e todos ________ um. 

33. Saíram ________ porta de trás. 

34. Você vai ao Leblon, ________ Copacabana ou ________ o 

Jóquei? 

35. Perdemos o avião ________ poucos minutos. 

36. Traga guaraná ________ as crianças. 

37. Aluguei a casa ________ 2 anos. 

38. Eu sou ________ democracia. 

39. Você fez esses erros ________ falta de atenção. 

40. Levamos balas ________ os filhos dele. 
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UNIDADE 28 

PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO 

Os tempos verbais compostos são formados pelos verbos auxiliares 

TER ou HAVER mais o particípio do verbo principal. 

Nos tempos compostos, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. 

 

MODO INDICATIVO 

Pretérito perfeito 

É formado pelo presente do indicativo do verbo auxiliar mais o 

particípio do verbo principal. 

Exprime um fato passado que continua a se repetir no presente. 

Ex.: Eu tenho respondido minhas atividades em dia. 

 

Presente do indicativo Particípio 

Eu tenho – hei  

Cantado 

Devido 

Partido 

Tu tens – hás 

Ele, ela, você tem – há 

Nós temos – havemos 

Eles, elas, vocês têm – hão 
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MODO SUBJUNTIVO 

Pretérito perfeito 

É formado pelo presente do subjuntivo do verbo auxiliar mais o 

particípio do verbo principal. 

Exprime um fato supostamente concluído no passado. 

Ex.: Espero que tenham feito o curso de francês. 

 

Presente do subjuntivo Particípio 

Que eu tenha – haja  

Cantado 

Vendido 

Partido 

 

Que tu tenhas – hajas 

Que ele, ela, você tenha – haja 

Que nós tenhamos – hajamos 

Que eles, elas, vocês tenham – hajam 
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EXERCÍCIOS 

Responda às perguntas abaixo usando o pretérito perfeito composto. 

O que você tem feito ultimamente? 

1. (trabalhar muito) – Ultimamente, eu ________________________ 

2. (ficar em casa) – _______________________________________ 

3. (vender terrenos) – ____________________________________ 

4. (atender clientes) – ____________________________________ 

5. (dormir até tarde) – _____________________________________ 

6. (assistir a novelas) – ___________________________________ 

7. (descansar) – _________________________________________ 

8. (ir ao cinema) – _______________________________________ 

9. (não fazer nada) – _____________________________________ 

10. (gastar muito dinheiro) – _______________________________ 

11. (ganhar muitas garotas) – ______________________________ 

12. (não vir ao estágio) – __________________________________ 

O que vocês têm feito desde que chegaram ao Rio? 

13. (só falar em português) – Desde que nós chegamos ao Rio, 

______________________________________________________ 

14. (só escrever cartões postais) 

______________________________________________________ 
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15. (ver os amigos do peito) 

______________________________________________________ 

16. (abrir as garrafas de cerveja) 

______________________________________________________ 

17. (pôr os pontos nos ii do hotel) 

______________________________________________________ 

18. (só estar doente) 

______________________________________________________ 

19. (só ter problemas com os motoristas de táxi) 

______________________________________________________ 

20. (fazer amigos na praia) 

______________________________________________________ 

21. (visitar as galerias de arte) 

______________________________________________________ 

22. (só comer e dormir) 

______________________________________________________ 

23. (só fazer planos de paquera) 

______________________________________________________ 

24. (só ouvir bobagens dos clientes) 

______________________________________________________ 
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25. (só ir aos ensaios das Escolas de Samba) 

______________________________________________________ 

26. (só tomar cachaça no botequim da esquina) 

______________________________________________________ 

27. (só dançar na gafieira Estudantina Musical) 

______________________________________________________ 

28. (só passar uma noitada no Karaokê do Vogue) 

______________________________________________________ 

29. (só fazer compras na Rua da Carioca) 

______________________________________________________ 

30. (só curtir em Búzios) 

______________________________________________________ 

31. (só pagar com o cartão de crédito) 

______________________________________________________ 

32. (só dar boas gorjetas aos garçons) 

______________________________________________________ 

33. (só frequentar a Churrascaria Marius) 

______________________________________________________ 

34. (só dormir às 5:00 da madrugada) 

______________________________________________________ 
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UNIDADE 29 

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO COMPOSTO 

 

MODO INDICATIVO 

Pretérito mais-que-perfeito composto 

É formado pelo pretérito imperfeito do indicativo do verbo auxiliar 

mais o particípio do verbo principal. 

Exprime um fato passado, anterior a outro também passado. 

Exemplo: O livro já tinha chegado, quando ligou para os Correios. 

 

Pretérito imperfeito do indicativo Particípio 

Eu tinha – havia  

Cantado 

Vendido 

Partido 

 

Tu tinhas – havias 

Ele, ela, você tinha – havia 

Nós tínhamos – havíamos 

Eles, elas, vocês tinham – haviam 
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MODO SUBJUNTIVO 

Pretérito mais-que-perfeito composto 

É formado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo auxiliar 

mais o particípio do verbo principal. 

Exprime uma ação que ocorreria no passado, antes de outro fato 

também passado. 

Exemplo: Se você tivesse pesquisado no dicionário, saberia o 

significado da palavra. 

 

Pretérito imperfeito do 

subjuntivo 

Particípio 

Se eu tivesse – houvesse  

Cantado 

Vendido 

Partido 

 

Se tu tivesses – houvesses 

Se ele, ela, você tivesse – 

houvesse 

Se nós tivéssemos – 

houvéssemos 

Se eles, elas, vocês tivessem – 

houvessem 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com o pretérito mais-que-perfeito 

composto. 

1. Ela nunca ________________ (ver) uma criança tão gorda. 

2. Ela já ________________ (ganhar) um carro novo. 

3. Quando cheguei ao aeroporto, o check-in já ________________ 

(fechar). Perdi meu voo. 

4. Porque ela ________________ (gastar) todo o dinheiro, não pôde 

comprar os livros. 

5. Eles nunca ________________ (vir) ao Rio. Foi uma surpresa 

maravilhosa! 

6. Eu ________________ (cobrir) a comida para as moscas não 

pousarem. 

7. Você se encontrou com Maria na exposição? Não, quando 

cheguei lá, ela já ________________ (sair). Não aguentou esperar 

tanto tempo. 

8. Gostou do show? Ah! Muito! Nunca ________________ (ver) 

nada desse gênero. 

9. Por que Pedro não passou na prova? Porque ele não 

________________ (estudar) bastante. 

10. Vocês contaram a novidade à sua irmã? Não, Mário já 

________________ (contar) para ela. 

11. As flores chegaram a tempo? Quando chegaram, eu já 

________________ (fazer) a encomenda em outra floricultura. 

12. Eu não ________________ (abrir) uma conta nesse banco. 

13. Nós nunca ________________ (ganhar) na loteria. Foi uma 

grande surpresa. 
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14. Ela nunca ________________ (dizer) tanta tolice. 

15. Vocês já ________________ (fazer) exercícios igual? 

16. Eles já ________________ (gastar) o dinheiro antecipadamente. 

17. Pedro já ________________ (ouvir) aquela música no rádio. 

18. Ela já ________________ (ver) as fotos várias vezes. 

19. Quando chegamos ao Rio, Paulo já ________________ (partir). 

20. Quando Pedro e Paulo chegaram ao aeroporto, o avião já 

________________ (decolar) 

21. Quando ele mandou a resposta, eu já ________________ 

(desistir) do casamento. 

22. Por que ela estava tão triste outro dia? Porque ela 

________________ (discutir) com o namorado. 

23. Por que eles estavam cansados? Porque eles 

________________ (ir) a pé. 

24. Por que vocês não almoçaram conosco? Porque já 

________________ (almoçar). 

25. Nós já ________________ (chegar) quando o pessoal chegou 

para jantar de surpresa. 

26. Quando a boa notícia chegou, nós já ________________ (sair) 

para a praia. 

27. Eles estavam morrendo de fome porque não ________________ 

(comer) nada na véspera. 

28. Eu estava nervoso porque nada ________________ (dar) certo. 

Que azar meu! 

29. Quando eu nasci, meu bisavô já ________________ (morrer). 

Que pena! 

30. Fomos ver o filme que vocês ________________ (recomendar). 
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UNIDADE 30 

VERBOS DA 3.ª CONJUGAÇÃO TERMINADOS EM -UIR 

Pertencem à 3.ª conjugação os verbos com infinitivo terminado em  

–ir. 

Presente do indicativo 

CONSTRUIR DESTRUIR 

Eu construo Eu destruo 

Tu constróis  Tu destróis 

Ele, ela, você constrói Ele, ela, você destrói 

Nós construímos Nós destruímos 

Eles, elas, vocês constroem Eles, elas, vocês destroem 

 

DISTRIBUIR POSSUIR 

Eu distribuo Eu possuo 

Tu distribuis  Tu possuis 

Ele, ela, você distribui Ele, ela, você possui 

Nós distribuímos Nós possuímos 

Eles, elas, vocês distribuem Eles, elas, vocês possuem 
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EXERCÍCIOS 

Preencha os espaços vagos com os verbos entre parênteses. 

1. Dentro das minhas possibilidades, eu ________________ 

(retribuir) todo o favor que me fazem. 

2. Sempre que fico doente, ________________ (diminuir) de peso. 

3. Eu não ________________ (constituir) para meus colegas. 

4. Eu ________________ (atribuir) ao governo a falta de empregos. 

5. Nós não ________________ (possuir) nada para declarar na 

alfândega. 

6. Você sempre ________________ (incluir) os mesmos nomes na 

lista de convidados. 

7. Vocês ________________ (contribuir) para alguma instituição de 

caridade. 

8. Você ________________ (destruir) todos os brinquedos que 

ganha. 

9. A que vocês ________________ (atribuir) a inflação do Brasil? 

10. Todos os anos, os turistas ________________ (afluir) ao 

Carnaval do Rio. 

11. Nós ________________ (instruir) nossos comissários e 

aeromoças no nosso centro de formação em Orly. 

12. Você ________________ (possuir) muitos bens em Recife? 

13. Ele sempre usa material de primeira em todos os edifícios que 

________________ (construir) 

14. Você ________________ (influir) na escolha de uma bebida a 

bordo? 

15. Você me ________________ (restituir) estes documentos 

amanhã. Está bem? 
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16. O prazo que você ________________ (instituir) para a entrega 

dos documentos é muito curto. 

17. Comprando somente o necessário, ela ________________ 

(diminuir) as despesas da casa. 

18. Nós não ________________ (possuir) nada para declarar à 

Polícia. 

19. Esta criança ________________ (destruir) tudo o que ganha. 

20. O governo ________________ (reconstruir) os velhos casarões 

da Lapa. 

21. Os jovens de hoje ________________ (construir) o mundo de 

amanhã. 

22. Quando um professor falta, há sempre outro que o 

________________. (substituir) 

23. Na noite de Natal, os pais e avós ________________ (distribuir) 

presentes para os filhos e netos. 

24. Eu ________________ (atribuir) ao petróleo as causas da 

poluição das grandes cidades. 

25. Agradeço e ________________ (retribuir) os votos de um Feliz 

Natal e Próspero Ano Novo. 

26. Você ________________ (distribuir) a sua sobrecarga de 

trabalho entre os seus colegas? 

27. O analfabetismo ________________ (constituir) um empecilho 

ao desenvolvimento do Brasil. 

28. Você viu as manchetes dos jornais de hoje? Chuvas torrenciais 

________________ (destruir) os cafezais do Paraná. 

29. André ________________ (distribuir) folhetos à porta do metrô 

para poder pagar seus estudos. 

30. Meus filhos ________________ (constituir) a exceção à regra: 

não gostam de feijão. 
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UNIDADE 31 

FUTURO DO SUBJUNTIVO 

Emprega-se o futuro do subjuntivo para: 

a) Indicar um fato que pode acontecer ou não. 

Exemplos: 

Saberá o conteúdo, se ler o livro. 

O filme será iniciado, quando todos chegarem. 

 

FORMAÇÃO DO FUTURO DO SUBJUNTIVO 

Acrescentam-se as terminações ao infinitivo: 

-es: 2.ª pessoa do singular 

-mos: 1.ª pessoa do plural 

-em: 3.ª pessoa do plural 

 

 

Quando eu cantar dever partir 

Quando tu cantares deveres partires 

Quando ele/ela/você cantar dever partir 

Quando nós cantarmos devermos partirmos 

Quando eles/elas/vocês cantarem deverem partirem 
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EXERCÍCIOS 

Complete os espaços com o verbo indicado no futuro do subjuntivo. 

1. Sempre que ________________ (ter) tempo, mandem notícias. 

2. Ela nos ajudará, se nós ________________ (ficar) sozinhos. 

3. Se você ________________ (perder) o ônibus, tome um táxi. 

4. Contarei a ele sobre o vaso quebrado, quando ele 

________________ (estar) de bom humor. 

5. Vocês podem pagar como ________________ (preferir). 

6. Papai nos sustentará enquanto ________________ (estar) 

estudando. 

7. Iremos embora, se não ________________ (haver) objeção. 

8. Quando ________________ (encontrar) Roberto e Isabel, digam-

lhes que não se preocupem. 

9. Assim que você ________________ (ver) Flávia, digam-lhe que 

mando lembranças. 

10. Não sei como farei o trabalho, mas seja o que Deus 

________________ (querer). 

11. Todos os que ________________ (poder) entrar no teatro, 

entrarão. 

12. Ficaremos com tudo o que vocês ________________ (trazer). 

13. Minha filha, agradeça o presente, seja o que ________________ 

(ser). 
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14. Haja o que ________________ (haver) não vou desistir do 

negócio. 

15. Ela só comerá quando eu ________________ (comer). 

16. Se eu ________________ (ficar) doente, chamarei o médico. 

17. Se ________________ (estar) frio em São Paulo, precisarei de 

casaco. 

18. Se ela ________________ (gostar) daqui, ficará algum tempo. 

19. Se o tempo ________________ (melhorar), faremos um 

piquenique no Posto 6. 

20. Se nós ________________ (engordar) muito, faremos dieta. 

21. Se eles ________________ (trazer) a receita, compraremos os 

remédios. 

22. Se ela ________________ (estar) de folga, telefonará. 

23. Se nós ________________ (abrir) as janelas, ficará mais 

frescos. 

24. Se eu ________________ (poder), irei lá. 

25. Se ________________ (dar) tempo, passo pela sua casa. 

26. Logo que eu ________________ (vender) este carro, comprarei 

outro. 

27. Seja quem ________________ (ser), não abra a porta. 

28. Como o que ________________ (comer), não consegue fazer a 

digestão. 

29. Esteja onde ________________ (estar), irei ao seu encontro. 

Estou morrendo de saudades de você. 

30. Faça o que ________________ (fazer), vai ter que quietinho na 

festa. 
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UNIDADE 32 

PRETÉRITO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO 

Emprega-se o pretérito imperfeito do subjuntivo para: 

a) Indicar uma condição, uma hipótese, um desejo ou uma fantasia. 

Exemplos: 

Se nós cantássemos, o tempo passaria mais rápido. 

Se eu ganhasse na loteria, compraria muitos livros. 

FORMAÇÃO DO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO 

Retira-se o -r final do infinitivo e se acrescentam as terminações: 

-sse: 1.ª pessoa do singular 

-sses: 2.ª pessoa do singular 

-sse: 3.ª pessoa do singular 

-ssemos: 1.ª pessoa do plural 

-ssem: 3.ª pessoa do plural 

 

Se eu cantasse devesse partisse 

Se tu cantasses devesses partisses 

Se ele/ela/você cantasse devesse partisse 

Se nós cantássemos devêssemos partíssemos 

Se eles/elas/vocês cantassem devessem partissem 
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EXERCÍCIOS 

Complete os espaços abaixo com os verbos no imperfeito do 

subjuntivo. 

1. Se eu ________ (ter) mais dinheiro, ficaria mais tempo no Rio. 

2. Eu iria à festa, se ________ (receber) o convite. 

3. Ela reclamaria, caso você ________ (sair) de casa sem avisar. 

4. Não faria prova final, se ________ (obter) boas notas durante o 

ano. 

5. Eles desligaram o rádio para que você ________ (estudar). 

6. Ele estudou português para que ________ (ser) um bom tradutor. 

7. O freguês pediu ao frentista que ________ (completar) o tanque. 

8. A freguesa pediu ao frentista que ________ (verificar) o óleo. 

9. Seu Manuel aconselhou o frentista que ________ (calibrar) os 

pneus. 

10. Dona Ana disse ao frentista que ________ (limpar) os vidros. 

11. Caetano Veloso chamou o frentista para que ________ (pôr) 

água no radiador. 

12. Você pediu que ela ________ (ficar) lá até eu chegar. 

13. Carlos desejava que eu ________ (estudar) bastante. 

14. Foi uma pena que ela não ________ (estar) aqui conosco. 
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15. Ele quis que eu ________ (beber) até que eu ________ (ficar) 

bêbado. 

16. Foi preciso que eu ________ (ler) todo esse livro para entender 

a obra do autor. 

17. Embora ela ________ (saber) a canção, não quis cantá-la para 

nós. 

18. Pensei que vocês ________ (poder) ir ao Rio conosco. 

19. Eles pediram que nós ________ (ir) visitá-lo. 

20. Insistiu para que ela ________ (ver) aquela peça no Teatro 

Copacabana. 

21. Pedi que os passageiros ________ (ter) paciência comigo, 

porque estava muito nervosa. 

22. O chefe da escala recomendou-lhe que ________ (estar) no 

aeroporto às 20:00 em ponto. 

23. Eu estudaria português se ________ (ser) você. 

24. Se eu ________ (ser) você, não diria que ele está errado. 

25. Se ele ________ (querer) poderia ser um ótimo chefe de cabine. 

26. Se eu ________ (estar) feliz, daria pulos de alegria. 

27. Se ________ (ser) verão, iria à praia todos os dias. 

28. Se você ________ (querer), lavaria a louça para mim. 

29. O que você faria se ________ (ter) 20 anos hoje? 

30. O que vocês fariam se ________________ (estiver) no lugar da 

presidente do Brasil? 
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UNIDADE 33 

PRESENTE DO SUBJUNTIVO 

Emprega-se o presente do subjuntivo para: 

a) Indicar uma possibilidade, dúvida ou incerteza em orações 

dependentes. 

Exemplos: 

Talvez o professor possa esclarecer esta dúvida. 

Duvido que me enviem os livros. 

 

b) Indicar um desejo ou uma expectativa. 

Exemplos: 

Espero que tenha aula hoje. 

Tomara que eles cantem a música da qual mais gosto. 

 

FORMAÇÃO DO PRESENTE DO SUBJUNTIVO 

Nos verbos da 1.ª conjugação (-ar), troca-se a vogal final do presente 

do indicativo por -e. 

 

Nos verbos da 2.ª (-er) e 3.ª (-ir) conjugações, troca-se a vogal final 

do presente do indicativo por -a. 
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Vejam abaixo como formar o presente do subjuntivo. 

 

1.ª CONJUGAÇÃO 2.ª CONJUGAÇÃO 3.ª CONJUGAÇÃO 

Presente 

do 

indicativo 

Presente 

do 

subjuntivo 

Presente 

do 

indicativo 

Presente 

do 

subjuntivo 

Presente 

do 

indicativo 

Presente 

do 

subjuntivo 

Canto Que eu 

cante 

Vendo Que eu 

venda 

Parto Que eu 

parta 

Cantas Que tu 

cantes 

Vendes Que tu 

vendas 

Partes Que tu 

partas 

Canta Que ele, 

ela, você 

cante 

Vende Que ele 

venda 

Parte Que ele, 

ela, você 

parta 

Cantamos Que nós 

Cantemos 

Vendemos Que nós 

vendamos 

Partimos Que nós 

partamos 

Cantam Que eles, 

elas, vocês 

cantem 

Vendem Que eles, 

elas, vocês 

vendam 

Partem Que eles, 

elas, vocês 

partam 

 

 

 

 

 

 



138 
 

EXERCÍCIOS 

Complete os espaços com os verbos no presente do subjuntivo. 

1. Espero que você ________________ (fazer) seu trabalho. 

2. Eu prefiro que isso não ________________ (acontecer). 

3. Talvez ela ________________ (ir) ao cinema. 

4. Espero que não ________________ (ser) nada de importante. 

5. É impossível que o Brasil ___________ (perder) para a Argentina. 

6. É possível que elas ________________ (falar) com o presidente 

da Air France. 

7. Nós não queremos que elas ________________ (saber) do 

incidente a bordo. 

8. Elas que se ________________ (machucar); não tenho nada com 

isso. 

9. É preciso que ____________ (haver) dinheiro no Rio para se viver. 

10. Talvez, eu não ________________ (ter) coragem para pedir 

outra dose de uísque. 

11. Falo alto para que todos me ________________ (ouvir). 

12. Repito a explicação a fim de que os alunos me 

________________ (compreender). 

13. Faço gestos para que todo mundo me ________________ (ver). 

14. Vou terminar o trabalho mesmo que ninguém me 

________________ (ajudar). 

15. Mesmo que me ________________ (vestir) depressa, 

chegaremos tarde. 

16. Embora eu ________________ (preferir) a blusa branca, vou 

buscar a verde. 
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17. Vou abrir o guarda-chuva antes que ________________ (ficar) 

todo molhado. 

18. Vou servir-lhes chá, a não ser que vocês ________________ 

(querer) café. 

19. Vou esperar até que ________________ (haver) alguém para 

nos atender. 

20. Não vou comprar esta máquina fotográfica, mesmo que a fábrica 

me ________________ (dar) uma garantia de 5 anos. 

21. Convém que o senhor nos ________________ (deixar) seu 

nome e endereço, para que nós ________________ (dar) uma 

olhada na lista. 

22. Basta que vocês me ________________ (dar) seus nomes e 

endereços, que eu dou um jeito. 

23. Espero que ela ________________ (ter) dinheiro, senão vai ser 

um horror. 

24. Eu duvido que ela ________________ (sentir) feliz com aquele 

namorado. 

25. É possível que ________________ (chover) ainda hoje. 

26. É bom que vocês ________________ (chegar) meia hora antes 

do jogo. 

27. É necessário que você ________________ (aprender) o 

português antes de ir ao Brasil. 

28. É preciso que vocês ________________ (escovar) os dentes 

antes de dormirem. 

29. Basta que vocês ________________ (pedir) uma licença prêmio 

para fazerem o tratamento médico. 

30. Convém que vocês ________________ (comprar) à vista. Sai 

bem mais barato. 
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UNIDADE 34 

TEMPOS COMPOSTOS DO INDICATIVO 

Os tempos verbais compostos são formados pelos verbos auxiliares 

TER ou HAVER mais o particípio do verbo principal. 

Nos tempos compostos, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. 

PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO 

É formado pelo presente do indicativo do verbo auxiliar mais o 

particípio do verbo principal. 

Exprime um fato passado que continua a se repetir no presente. 

Exemplo: Eu tenho respondido minhas atividades em dia. 

 

PRESENTE DO INDICATIVO PARTICÍPIO 

Eu tenho – hei  

Cantado 

Vendido 

Partido 

Tu tens – hás 

Ele, ela, você tem – há 

Nós temos – havemos 

Eles, elas, vocês têm – hão 
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PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO COMPOSTO 

É formado pelo pretérito imperfeito do indicativo do verbo auxiliar 

mais o particípio do verbo principal. 

Exprime um fato passado, anterior a outro também passado. 

Exemplo: O livro já tinha chegado, quando ligou para os Correios. 

 

Pretérito Imperfeito do 

Indicativo 

Particípio 

Eu tinha – havia  

Cantado 

Vendido 

Partido 

 

Tu tinhas – havias 

Ele, ela, você tinha – havia 

Nós tínhamos – havíamos 

Eles, elas, vocês tinham – 

haviam 

 

FUTURO DO PRESENTE COMPOSTO 

É formado pelo futuro do presente do indicativo do verbo auxiliar 

mais o particípio do verbo principal. 

Exprime uma ação que estará concluída antes de outra posterior a 

ela. 

Exemplo: Até comprar O Mundo Perdido, terei lido Viagem ao 

Centro da Terra. 
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Futuro do presente do indicativo Particípio 

Eu terei – haverei  

Cantado 

Vendido 

Partido 

Tu terás – haverás 

Ele, ela, você terá – haverá 

Nós teremos – haveremos 

Eles, elas, vocês terão – haverão 

 

 

FUTURO DO PRETÉRITO COMPOSTO 

É formado pelo futuro do pretérito do indicativo do verbo auxiliar mais 

o particípio do verbo principal. 

Exprime um fato que poderia ter sido realizado após outro fato 

passado. 

Exemplo: A viagem teria sido mais rápida se tivéssemos pegado o 

atalho. 

 

Futuro do pretérito do indicativo Particípio 

Eu teria – haveria  

Cantado 

Vendido 

Partido 

Tu terias – haverias 

Ele, ela, você teria – haveria 

Nós teríamos – haveríamos 

Eles, elas, vocês teriam – haveriam 
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EXERCÍCIOS 

Complete os espaços com o tempo indicado entre parênteses. 

1. Quando ele chegou, eu já ________________ (ter saído). 

2. Nós ________________ (ter visitado) o João todos os dias desde 

que ele foi para o hospital. 

3. Eu ________________ (ter estado) muito ocupado desde que 

cheguei. 

4. Quando você voltar ao Brasil, eu já ________________ (ter 

terminado) o curso. 

5. Nessas últimas semanas, ________________ (ter chovido) muito. 

6. Eles ________________ (estar saindo) quando o telefone tocou. 

7. Ele ________________ (ter estado) doente, ultimamente. 

8. Nós ________________ (estar falando) com o chefe sobre nosso 

aumento. 

9. Eu ________________ (ter estado) muito ocupado, por isso ainda 

não pude ir lá. 

10. Eu ________________ (ter conversado) sobre isso com João e 

ele disse que ________________ (ter feito) a mesma coisa em meu 

lugar. 

11. ________________ (ter sido) bom que eles tivessem vindo. 

12. Eles ________________ (ter pedido) a mesma coisa há anos, 

mas nunca conseguiram nada. 
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13. Nós ________________ (estar saindo) quando Maria chegou. 

14. Nós ________________ (ter telefonado) para o escritório todos 

os dias, mas não o encontramos nunca. 

15. Eu ________________ (estar indo) para casa dele quando o 

encontrei. 

16. Ele ________________ (estar contando) a mim o que se passou, 

mas não teve tempo de acabar. 

17. Ultimamente, Pedro ________________ (ter vindo) aqui duas 

vezes por semana. 

18. Até o fim do dia, nós ________________ (ter visto) todos os 

documentos. 

19. Até o dia 15, ela ________________ (gastar) todo o salário. 

20. Até o fim do mês, eu ________________ (fazer) todo o trabalho. 

21. Amanhã, a estas horas, ele já ________________ (chegar) lá. 

22. Com ela, ele ________________ (ser) mais feliz. 

23. Com mais tempo, eu ________________ (fazer) um trabalho 

melhor. 

24. Com medo, eu não ________________ (abrir) aquela porta. 

25. Com chuva, ninguém ________________ (sair). 

26. Sem óculos, eu não ________________ (ver) nada. 

27. Acho que, com jeito, você ________________ (descobrir) a 

verdade. 

28. Amanhã, eu ________________ (ver) um bom filme. 

29. O que é que você ________________ (ver) agora? 

30. Eu ________________ (ir) comprar um carro, mas não pude. 
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UNIDADE 35 

TEMPOS COMPOSTOS DO SUBJUNTIVO 

Os tempos verbais compostos são formados pelos verbos auxiliares 

TER ou HAVER mais o particípio do verbo principal. 

Nos tempos compostos, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. 

 

PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO 

É formado pelo presente do subjuntivo do verbo auxiliar mais o 

particípio do verbo principal. 

Exprime um fato supostamente concluído no passado. 

Exemplo: Espero que tenham feito o curso de francês. 

 

Presente do subjuntivo Particípio 

Que eu tenha – haja  

Cantado 

Vendido 

Partido 

 

Que tu tenhas – hajas 

Que ele, ela, você tenha – haja 

Que nós tenhamos – hajamos 

Que eles, elas, vocês tenham – hajam 
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PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO COMPOSTO 

É formado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo auxiliar 

mais o particípio do verbo principal. 

Exprime uma ação que ocorreria no passado, antes de outro fato 

também passado. 

Exemplo: Se você tivesse pesquisado no dicionário, saberia o 

significado da palavra. 

Pretérito imperfeito do subjuntivo Particípio 

Se eu tivesse – houvesse  

Cantado 

Vendido 

Partido 

Se tu tivesses – houvesses 

Se ele, ela, você tivesse – houvesse 

Se nós tivéssemos – houvéssemos 

Se eles, elas, vocês tivessem – houvessem 

FUTURO COMPOSTO 

É formado com o futuro do subjuntivo do verbo auxiliar mais o 

particípio do verbo principal. 

Exprime um fato futuro concluído com relação a outro fato também 

futuro. 

Exemplo: Irei passar as férias em Salvador, assim que houverem 

terminado as aulas. 

Futuro do subjuntivo Particípio 

Quando eu tiver – houver  

Cantado 

Vendido 

Partido 

 

Quando tu tiveres – houveres 

Quando ele, ela, você tiver – houver 

Quando nós tivermos – houvermos 

Quando eles, elas, vocês tiverem – houverem 
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EXERCÍCIOS 

Complete as orações com os tempos compostos do subjuntivo. 

1. Espero que ela ________________ (conseguir) os documentos 

necessários. 

2. Mesmo que ele ________________ (contar) a verdade, ninguém 

teria acreditado. 

3. Telefonarei para você quando ________________ (chegar) lá. 

4. Embora nós ________________ (ser) bons amigos, nunca mais 

nos vimos. 

5. Assim que ________________ (terminar) de pagar meu carro, 

comprarei um terreno. 

6. Sinto que elas não ________________ (fazer) progresso. 

7. Depois que ________________ (receber) mais informações, 

resolveremos o que fazer. 

8. É provável que José já ________________ (ler) a notícia nos 

jornais. 

9. Eu nunca teria feito esse negócio se você não ________________ 

(insistir). 

10. Só vá para casa quando ________________ (acabar) seu 

trabalho. 

11. Tomara que o telefonema ________________ (chegar) a tempo. 

12. Se não ________________ (chover) ontem, eu teria vindo vê-la. 

13. Teríamos perdido o negócio se ________________ (esperar) até 

o dia seguinte. 

14. Assim que ________________ (deixar) minhas malas no hotel, 

sairei para jantar. 
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15. Lembro-me bem dele, embora só o ________________ (ver) 

duas vezes. 

16. Se eu ________________ (seguir) direito as instruções, a 

experiência daria certo. 

17. Foi bom que vocês ________________ (vir) à festa. 

18. Espero que a reunião já ________________ (acabar). 

19. Logo que a secretaria ________________ (fazer) a relação dos 

compradores, comunique-lhes por escrito. 

20. Pensei que o avião ________________ (chegar) às 15h30min 

no Aeroporto Antônio Carlos Jobim. 

21. Vou sair lá pelas 18h. Espero que você já ________________ 

(arrumar) o seu quarto quando eu chegar. 

22. Ontem, Alice fez a prova de português. Duvido que ela 

________________ (tirar) uma boa nota, visto que ela não estudou 

nada. 

23. Quando vocês ________________ (acabar) o jantar, tirem a 

mesa e ponham tudo na máquina de lavar louça. 

24. Assim que ________________ (ver) o DVD, eu lhe empresto. 

25. Se até às 10h ninguém ________________ (chegar) à reunião, 

cancelem tudo e adiem para a semana que vem. 

26. Se o motorista não ________________ (beber), não teria bebido 

com o carro. 

27. Mesmo que ___________ (brigar) no passado, fizeram as pazes. 

28. Embora ________________ (ir) à festa, não me diverti nem um 

pouco. 

29. Se ______________ (chover), o comércio teria sido um fracasso. 

30. Se ________________ (escutar) os meus pais, não teria feito 

tantas burradas na vida. 
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UNIDADE 36 

INFINITIVO PESSOAL 

Também chamado de infinitivo flexionado, é empregado nos 

seguintes casos: 

a) Quando os sujeitos dos verbos são diferentes. 

Exemplo: Pouco a pouco, eu vi os convidados chegarem à festa. 

b) Se infinitivo vier referindo-se ao sujeito plural no início da frase, 

antecedido de preposição. 

Exemplo: Para escrevermos bem, temos que ler muito. 

FORMAÇÃO DO INFINITIVO PESSOAL 

Forma-se o infinitivo pessoal pela adição das terminações: 

-es: para a 2.ª pessoa do singular (tu) 

-mos: para a 1.ª pessoa do plural (nós) 

-em: para a 3.ª pessoa do plural (eles, elas) 

A 1.ª e a 3.ª do singular, eu e ele/ela, respectivamente, não recebem 

terminações. 

 

(para) Eu cantar vender partir 

(para) Tu cantares venderes partires 

(para) Ele/ela/você cantar vender partir 

(para) Nós cantarmos vendermos partirmos 

(para) Eles/elas/vocês cantarem venderem partirem 
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EXERCÍCIOS 

Complete com o verbo no infinitivo. 

1. Ela pediu para nós ________________ (estar) às 7 horas, na 

faculdade. 

2. Antes de vocês ________________ (ir) embora, por favor, 

avisem-me. 

3. Ana, depois de nós ________________ (fazer) as compras, vou 

convidá-la para um lanche. 

4. A babá vai ficar com as crianças para eu ________________ (sair) 

hoje, à noite. 

5. O sindicato lutou para os operários ________________ 

(conseguir) melhor salário. 

6. Alberto fez um churrasco para nós ________________ 

(comemorar) a vitória do time. 

7. Eu fechei a janela por ________________ (estar) frio. 

8. Alguns convidados saíram antes da festa ________________ 

(acabar). 

9. Ela fez o almoço sem nós ________________ (pedir). 

10. O táxi parou para os dois passageiros ________________ 

(descer). 

11. Ela leu o jornal depois de nós ________________ (chegar) a 

casa. 

12. Os pais vão ficar na cidade até os filhos ________________ 

(terminar) os estudos. 

13. É melhor ________________ (levar) o guarda-chuva, porque 

achamos que vai chover. 
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14. Ao ________________ (receber) a notícia, João e Paulo ficaram 

loucos. 

15. Fiquem em Salvador até ________________ (terminar) a 

reportagem. 

16. Não saiam de casa sem nós ________________ (chegar). 

17. Sente-se, Ricardo, para ________________ (falar) sobre a 

viagem. 

18. Não arrumo o avião sem os passageiros ________________ 

(partir). 

19. É perigoso ________________ (tomar) banho aqui, meninos! 

20. Antes de ________________ (sair), venham falar comigo. 

21. Peço-lhe para não me ________________ (interromper). 

22. Não vejo razão para o senhor ________________ (ficar) tão 

irritado. 

23. Não se preocupe que eu espero até ________________ 

(acabar). 

24. Quero terminar de pôr a mesa antes de ________________ 

(chegar) os convidados. 

25. Este livro é para vocês ________________ (ler) antes das férias.  

26. Eloísa irá aonde nós a ________________ (mandar). 

27. Bebam o que vocês ________________ (desejar). 

28. Estes exercícios são para vocês ________________ (fazer) em 

casa. 

29. Para vocês ________________ (aprender) o português, é 

preciso fazer uma viagem de estudo ao Brasil. 

30. Antes de ________________ (voltar) para casa, mandem um 

torpedo que eu vou buscá-los de carro. 



152 
 

APÊNDICE A 

PARTICÍPIOS 

Para formar o particípio, acrescenta-se a terminação –ado aos 

verbos da 1.ª conjugação (-ar) e –ido aos verbos da 2.ª e 3.ª 

conjugações (-er, -ir). 

1.ª conjugação (-ar) 2.ª conjugação (-er) 3.ª conjugação (-ir) 

cantado devido partido 

 

PARTICÍPIOS DOS VERBOS ABUNDANTES 

Os verbos abundantes possuem duas formas de particípios. 

Particípio regular: com terminações em –ado e –ido, como visto 

acima. 

Particípio irregular: com terminações variadas. 

 

A forma regular é usada nos tempos compostos com os verbos 

auxiliares ter e haver. 

Exemplos: 

Ela tinha imprimido o material para a prova. 

Ele tinha acendido a lâmpada. 

A forma irregular é usada com os verbos ser e estar. 

Exemplos: 

O livro já foi impresso. 

A lâmpada ainda não foi acesa. 
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Veja, no quadro, a seguir a lista de alguns verbos que apresentam 

duas formas de particípio. 

INFINITIVO FORMA REGULAR FORMA IRREGULAR 

aceitar aceitado aceito 

acender acendido aceso 

anexar anexado anexo 

benzer benzido bento 

cegar cegado cego 

completar completado completo 

concluir concluído concluso 

confundir confundido confuso 

corrigir corrigido correto 

dispersar dispersado disperso 

distinguir distinguido distinto 

eleger elegido eleito 

emergir emergido emerso 

encher enchido cheio 

entregar entregado entregue 

envolver envolvido envolto 
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enxugar enxugado enxuto 

erigir erigido ereto 

expressar expressado expresso 

exprimir exprimido expresso 

expulsar expulsado expulso 

extinguir extinguido extinto 

findar findado findo 

fixar fixado fixo 

fritar fritado frito 

ganhar ganhado ganho 

gastar gastado gasto 

imergir imergido imerso 

imprimir imprimido impresso 

incluir incluído incluso 

isentar isentado isento 

limpar limpado limpo 

matar matado morto 

morrer morrido morto 

ocultar ocultado oculto 
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omitir omitido omisso 

pagar pagado pago 

prender prendido preso 

salvar salvado salvo 

secar secado seco 

segurar segurado seguro 

soltar soltado solto 

suspender suspendido suspenso 

tingir tingido tinto 

vagar vagado vago 
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Observações: 

a) As formas irregulares podem ser empregadas como adjetivos 

quando caracterizam um substantivo. 

Exemplos: Ovo frito, pano seco, exercício incluso. 

b) Os particípios dos verbos ganhar, gastar e pagar são mais usados 

na forma irregular, como os verbos auxiliares ter, haver, ser e estar. 

Exemplos: 

O aluno tinha ganho dois pontos na atividade. 

O professor tinha gasto todas as folhas com a impressão das 

provas. 

O jantar foi pago pelo noivo. 

A forma regular é usada apenas com os verbos ter e haver. 

Exemplo: 

A menina tinha ganhado uma boneca de presente de aniversário. 

O menino havia gastado todo o dinheiro na compra dos livros. 

O noivo tinha pagado o jantar. 

c) Os verbos abrir, cobrir e escrever só possuem a forma irregular: 

aberto, coberto e escrito. 

d) Pegar e chegar só possuem a forma regular: pegado e chegado. 
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APÊNDICE B 

VERBOS AUXILIARES 

Auxiliares da voz passiva: ser e estar 

Auxiliares dos tempos compostos: ter e haver 

 

INDICATIVO 

PRESENTE 

sou estou tenho hei 

és estás tens hás 

é está tem há 

somos estamos temos havemos 

são estão têm hão 

 

PRETÉRITO PERFEITO 

fui estive tive houve 

foste estivestes tivestes houveste 

foi esteve teve houve 

fomos estivemos tivemos houvemos 

foram estiveram tiveram houveram 
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PRETÉRITO IMPERFEITO 

era estava tinha havia 

eras estavas tinhas havias 

era estava tinhas havia 

éramos estávamos tínhamos havíamos 

eram estavam tinham haviam 

 

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 

fora estivera tivera houvera 

foras estiveras tiveras houveras 

fora estivera tivera houvera 

fôramos estivéramos tivéramos houvéramos 

foram estiveram tiveram houveram 

 

FUTURO DO PRESENTE 

serei estarei terei haverei 

serás estarás terás haverás 

será estará terá haverá 

seremos estaremos teremos haveremos 

serão estarão terão haverão 
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FUTURO DO PRETÉRITO 

seria estaria teria haveria 

serias estarias terias haverias 

seria estaria teria haveria 

seríamos estaríamos teríamos haveríamos 

seriam estariam teriam haveriam 

 

 

SUBJUNTIVO 

PRESENTE 

seja esteja tenha haja 

sejas estejas tenhas hajas 

seja esteja tenha haja 

sejamos estejamos tenhamos hajamos 

sejam estejam tenham hajam 
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PRETÉRITO IMPERFEITO 

fosse estivesse tivesse houvesse 

fosses estivesses tivesses houvesses 

fosse estivesse tivesse houvesse 

fôssemos estivéssemos tivéssemos houvéssemos 

fossem estivessem tivessem houvessem 

 

FUTURO 

for estiver tiver houver 

fores estiveres tiveres houveres 

for estiver tiver houver 

formos estivermos tivermos houvermos 

forem estiverem tiverem houverem 
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IMPERATIVO 

AFIRMATIVO 

- - - - 

sê está tem há 

seja esteja tenha haja 

sejamos estejamos tenhamos hajamos 

sejam estejam tenham hajam 

 

NEGATIVO 

- - - - 

não sejas não estejas não tenhas não hajas 

não seja não esteja não tenha não haja 

não sejamos não estejamos não tenhamos não hajamos 

não sejam não estejam não tenham não hajam 

 

FORMAS NOMINAIS 

INFINITIVO IMPESSOAL 

ser estar ter haver 
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INFINITIVO PESSOAL 

ser estar ter haver 

seres estares teres haveres 

ser estar ter haver 

sermos estarmos termos havermos 

serem estarem terem haverem 

 

PARTICÍPIO 

sido estado tido havido 

 

GERÚNDIO 

sendo estando tendo havendo 
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APÊNDICE C 

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS E PROVÉRBIOS 

1. Molhar o biscoito: ter relação sexual 

2. Descascar o abacaxi: resolver os problemas difíceis, que ninguém 

quer fazer ou resolver 

3. Pôr as barbas de molho: esperar alguma coisa, ser prudente, 

desconfiar 

4. Não adianta chorar pelo leite derramado: não adianta se 

arrepender de alguma que já aconteceu 

5. Engolir sapos: aceitar o que gosta e não gosta 

6. Procurar pelo em ovo: ater-se a detalhes para desqualificar algo 

contra o qual a pessoa já tem uma opinião 

7. Pisar na bola: estragar tudo 

8. Pedras no sapato: problemas 

9. Pendurar as chuteiras: parar de trabalhar (termo futebolístico) 

10. Trocando as mãos pelos pés: confundir-se 

11. Não perder a linha: manter-se numa boa conduta 

12. Encher linguiça: acrescentar coisas desnecessárias 

13. Quebrar um galho: ajudar 

14. Mão na roda: ajuda de grande valor 

15. Tirar água do joelho: urinar 
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16. João sem braço: fingir que não sabe fazer alguma coisa para não 

ser obrigado a fazê-la 

17. Fazer tempestade em copo d'água: criar problemas por pouca 

coisa 

18. Segurar uma vela: acompanhar um casal que quer ficar sozinho 

19. Estar com a corda no pescoço: estar com problemas 

20. Marcar toca ou dormir de toca: vacilar, bobear (gíria) 

21. Queimar a rosca: ter relação homossexual 

22. Soltar a franga: causar confusão 

23. Rodar a baiana: gritar, causar confusão 

24. Uma mão lava a outra: um ajuda o outro 

25. Estar com a faca e o queijo na mão: ter tudo para fazer o que 

quer 

26. Tomar chá de cadeira: esperar muito para ser atendido 

27. Feio como o diabo: pessoa muito feia 

28. Escuro como o breu: sem luz, sem visibilidade 

29. Surdo como uma porta: pessoa que não ouve nada 

30. Rápido como um raio: depressa 

31. Preto como carvão: pessoa de pele muito escura 

32. Doce como mel: pessoa gentil, dócil, agradável 

33. Amargo como fel: pessoa ou coisa desagradável 
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34. Magro como palito: pessoa muito magra 

35. Pesado como chumbo: pessoa ou coisa muito pesada 

36. Leve como uma pluma: pessoa ou coisa muito leve 

37. Certo como dois e dois são quatro: conta certa, exata 

38. Tremer como vara verde: sentir muito medo ou muito frio 

39. Dormir como uma pedra: dormir muito 

40. Dar com os burros na água: perder o negócio, falir (falência) 

41. Estar de pernas para o ar: bagunçado 

42. Tirar o cavalinho da chuva: desistir de algo, perder a esperança 

43. Dar uma de migué: escapar de uma obrigação 

44. Farinha do mesmo saco: comparação entre pessoa que têm as 

mesmas qualidades 

45. A vaca foi para o brejo: alguma coisa deu errado 

46. Fazer vista grossa: fingir não ver algo errado 

47. Custa o olho da cara: custar muito caro 

48. Acabar em pizza: algo errado acabou sem punição 

49. Acertar na mosca: acertar ou adivinhar alguma coisa na primeira 

tentativa 

50. Quando a esmola é muita o santo desconfia: desconfiar de 

pessoas boa demais, além do normal 
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51. Casa de ferreiro, espeto de pau: a pessoa sabe fazer alguma 

coisa, mas não faz 

52. Um dia é da caça e o outro é do caçador: um dia se pode perde 

e no dia seguinte se pode ganha 

53. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura: com 

insistência, pode-se alcançar os objetivos 

54. Quem rir por último, rir melhor: tomar atitudes cautelosas, sem 

pressa 

55. Quem não tem cão, caça com gato: quando não tem uma coisa, 

faz com outra 

56. De grão em grão, a galinha enche o papo: com insistência, pode-

se alcançar os objetivos 

57. Para bom entendedor, meia palavra basta: não precisa entrar em 

detalhes para que a outra pessoa compreenda 

58. Quem ama o feio, bonito lhe parece: a beleza, aparência não é 

tudo 

59. De cavalo dado, não se olham os dentes: quando se recebe um 

presente, deve-se mostrar satisfeito e não se deve perguntar o preço 

60. Amigo da onça: pessoa falsa, fingida, dissimulada 

61. Comer com os olhos: ver de longe, sem tocar 

62. Elefante branco: algo que se tem ou foi construído sem serventia 

63. Com a corda toda: agitado, frenético, eufórico 

64. Ver o passarinho verde: estar apaixonado 
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65. Ficar a ver navios: esperar em vão 

66. Cair no conto do vigário: ser enganado 

67. Pensando na morte da bezerra: estar pensativo 

68. Onde Judas perdeu as botas: lugar longe, distante 

69. Jogar verde para colher maduro: tentar conseguir informações 

sem fazer perguntas diretas 

70. Filho de peixinho, peixinho é: o filho tem características parecidas 

com as do pai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

TESTE DE NÍVEL 

A. Use os verbos abaixo conjugando-os no tempo correto. 

1. Ontem, eu _________________ (conhecer) um brasileiro na festa. 

2. Maíra e eu _________________ (ir) sempre ao cinema às 

quartas-feiras. 

3. João e Pedro _________________ (vir) na semana que vem aqui 

em casa. 

4. Quando eu _________________ (ser) criança, Vilma 

_________________ (estudar) numa escola municipal. 

5. Nos fins de semana, ele _________________ (fazer) compras 

logo cedo. 

6. Antigamente, Mariano _________________ (colocar) tênis e 

camiseta para ir ao clube. 

7. Em dezembro, antes de ir para Santos, João _________________ 

(passar) uns dias aqui. 

8. Ontem à noite, enquanto _________________ (assistir) à 

televisão, meu marido _________________ (ler) o relatório mensal. 

9. Depois que Mauro _________________ (comprar) seu 

computador, ele nunca mais _________________ (vir) aqui em 

casa. 

10. Juliana _________________ (trabalhar) no hospital quando ela 

_________________ (morar) em Sergipe. 
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B. Complete as lacunas com o pronome adequado. 

1. Ontem, encontrei Amélia. Ela nem __________ disse “bom dia”. 

(eu) 

2. Eu __________ dei uma entrada para ver o show de João Gilberto. 

(ele) 

3. Nós __________ cumprimentamos todos os dias chegando ao 

escritório. (nós) 

4. Você viu Maria ontem? Eu não __________ vejo há mais de três 

semanas. (ela) 

5. Quando você vai comprar os ingressos para o jogo de domingo? 

Eu já __________ comprei ontem. (eles) 

6. Eu pude ver o ladrão saindo da loja, mas não __________ vi de 

frente. (ele) 

7. João sabe que não pode ver suas filhas amanhã. Ele vai 

__________ telefonar na sexta-feira. (elas) 

8. Marisa pedia a minha ajuda durante a festa. Eu vou __________ 

dar uma mão até às 10 horas. (ela) 

9. Vocês viram os animais no circo? Eu __________ verei amanhã. 

(eles) 

10. Que Deus __________ abençoe! (tu) 
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C. Complete as frases conjugando os verbos no tempo adequado. 

1. Ela quer que eu __________ (pagar) a conta do restaurante. 

2. Maíra não quis que eu __________ (ir) com ela ao baile. 

3. Talvez ele __________ (vir) domingo conosco. 

4. Eu espero que ele __________ (pedir) para Maria não vir 

domingo. 

5. Ele me pediu que eu __________ (fazer) um favor antes de ir 

embora. 

6. Eu não esperava que ela __________ (dizer) isso. 

7. Ele exige que vocês __________ (estar) aqui às 10 horas. 

8. Ele receia que Paula __________ (alugar) a casa antes de dele. 

9. Mônica duvida que Paula __________ (esquecer) o que 

aconteceu. 

10. Não acreditava que ele __________ (fazer) isso com seu marido. 

11. Juvenal sabia que eu __________ (comprar) meu celular ontem. 

12. Laura não que __________ (ir) ao churrasco domingo. 

13. Pedro não quer que eu __________ (ir) ao cinema quarta-feira. 

14. Quando eu __________ (ir) ao Brasil, ficarei no hotel Atlântico. 

15. Tomara que eu __________ (chegar) na hora certa. 
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RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS 

UNIDADE 1 

1. é 

2. é 

3. é 

4. é 

5. é 

6. são 

7. é 

8. é 

9. é 

10. é 

11. é 

12. é 

13. é 

14. é 

15. é 

16. é 

17. é 

18. é 

19. é 

20. são 

21. é 

22. é 

23. sou 

24. somos 

25. sou 

26. somos 

27. sou 

28. somos 

29. sou 

30. somos 

UNIDADE 2 

1. estamos 

2. está 

3. está 

4. está 

5. estou 

6. está 

7. estamos 

8. estamos 

9. está 

10. estão 

11. está 

12. está 

13. estão 

14. estão 

15. está 

16. está 

17. está 

18. está 

19. estão 

20. estão 

21. estão 

22. estamos 

23. estamos 

24. estão 

25. estou 

26. estamos 

27. está 

28. está 

29. está 

30. está 

UNIDADE 3 

1. os 

2. o 

3. o / a 

4. o 

5. uma 

6. o 

7. a 

8. o 

9. o 

10. a 

11. a 

12. o 

13. as 

14. o 

15. uma / 
um 

16. um / 
uma 

17. uma / 
uma 

18. um 

19. um / 
uma 
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20. um 

21. um 

22. uma 

23. uma 

24. um 

25. uma 

26. um 

27. um 

28. uma 

29. uma 

30. um 

UNIDADE 4 

1. seus/teus 

2. minha / sua-tua 

3. meu / seu-teu / 
meu 

4. meus / seus/teus 

5. suas-tuas 

6. nosso 

7. seu 

8. nossos 

9. nossos 

10. nossa 

11. minha / meu 

12. minha 

13. meus 

14. meu 

15. minhas 

16. dela 

17. dela 

18. dele 

19. dele 

20. dele/dela 

21. delas 

22. deles, delas 

23. deles/delas 

24. dela/dele 

25. dela/dele 

26. seu 

27. seus 

28. meus 

29. meu 

30. meu 

UNIDADE 5 

1. treze 

2. dezessete 

3. vinte e quatro 

4. cinquenta e oito 

5. cem 

6. cento e cinquenta 

7. duzentos e quarenta e três 

8. quinhentos e setenta e seis 

9. mil novecentos e cinquenta e 
três 

10. mil novecentos e cinquenta e 
nove 

11. mil novecentos e sessenta e 
três 

12. mil novecentos e sessenta e 
nove 

13. mil novecentos e setenta e 
cinco 

14. mil novecentos e oitenta 

15. mil novecentos e oitenta e 
sete 

16. dois mil setecentos e trinta e 
nove 
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17. setenta e dois mil 
novecentos e sessenta e sete 

18. novecentos e três mil e 
oitenta e quatro 

19. mil e vinte 

20. dois mil duzentos e 
dezessete 

21. cinco mil trezentos e dezoito 

22. oito mil cento e onze 

23. um milhão 

24. dois milhões 

25. um milhão 

26. três milhões cento e noventa 
e oito mil setecentos e oitenta e 
nove 

27. cinco milhões oitocentos e 
oitenta e oito mil quinhentos e 
cinquenta e cinco 

28. um bilhão 

29. dois bilhões 

30. cinco bilhões duzentos e 
trinta e quatro milhões 
setecentos e cinquenta e seis mil 
seiscentos e cinquenta e quatro 

UNIDADE 6 

1. primeiro 

2. primeira 

3. segundo 

4. segunda 

5. terceiro 

6. terceira 

7. quarto 

8. quarta 

9. quinto 

10. quinta 

11. sexto 

12. sexta 

13. sétimo 

14. sétima 

15. oitavo 

16. oitava 

17. nono 

18. nona 

19. décimo 

20. décima 

21. décimo primeiro 

22. décima primeira 

23. décimo 
segundo 

24. décima 
segunda 

25. décimo quarto 

26. décima quarta 

27. décimo quinto 

28. décima quinta 

29. vigésimo 

30. vigésima 

31. vigésimo 
primeiro 

32. vigésima 
primeira 

33. vigésimo 
segundo 

34. vigésima 
segunda 

35. vigésimo 
terceiro 

36. vigésima 
terceira 

37. trigésimo 

38. trigésima 

39. quadragésimo 

40. quadragésima 

41. quinquagésimo 
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42. quinquagésima 

43. sexagésimo 

44. sexagésima 

45. septuagésimo 

46. septuagésima 

47. octogésimo 

48. octogésima 

49. nonagésimo 

50. nonagésima 

51. centésimo 

52. centésima 

53. milésimo 

54. milésima 

55. milionésimo 

56. milionésima 

UNIDADE 7 

1. chegaram / 
chegamos 

2. foi / fui 

3. comeram / 
comemos 

4. recebeu / recebi 

5. ouviu 

6. leu / li 

7. abriu / abriu 

8. nasci 

9. nasceu 

10. vendeu 

11. dividiu 

12. compramos 

13. fizeram / 
fizemos 

14. fez / fiz 

15. fez / fiz 

16. fez 

17. fizemos 

18. subiu 

19. leram 

20. vi 

21. viu / vi 

22. viram / vi 

23. viu 

24. viu / vi 

25. vi 

26. custou 

27. olhei / 
reconheceu 

28. aluguei 

29. viu 

30. passamos 

UNIDADE 8 

1. Isto é uma pasta 
escolar. 

2. Aquilo são 
mesas de imbuia. 

3. Aquilo é uma 
mala de mão. 

4. Isto são livros de 
Paulo Coelho. 

5. Isso é uma 
borracha. 

6. Aquilo são 
dicionários de 
português/francês. 

7. Isso é uma 
cadeira de balanço. 

8. Isto é uma régua 
de madeira. 

9. Este 

10. Aquela 

11. Aqueles 

12. Aquele 

13. Estas 

14. Isso 

15. Esta caneta é 
do professor. 

16. Estes cadernos 
são de minha irmã. 
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17. Esta 

18. Este 

19. Esta 

20. Este 

21. aquela 

22. estas 

23. Aquele 

24. Este 

25. aquilo 

26. Isto 

27. isto 

28. Essa 

29. isto 

30. Esta 

UNIDADE 9 

1. tire 

2. ponha 

3. coma 

4. vá 

5. saia 

6. vá 

7. amole 

8. chupe 

9. suje 

10. rabisque 

11. vá 

12. fique 

13. suje 

14. fique 

15. suba 

16. brinque 

17. suba 

18. saia 

19. brinque 

20. pare 

21. tenha 

22. fique 

23. fique 

24. abra 

25. coma 

26. vista 

27. mexa 

28. mexa 

29. cuspa 

30. desça 

31. veja 

32. solte 

33. fique 

34. tire 

35. brinque 

UNIDADE 10 

1. disse / disse / 
disse 

2. pode / posso 

3. querem / quero / 
quer 

4. sabe / sei 

5. jogam 

6. pode 

7. quisemos 

8. vi 

9. pôde 

10. quis 

11. quis 

12. quer 

13. viram 

14. viu / vi 

15. pudemos ou 
podemos 

16. puderam ou 
podem 

17. pôde ou pode 

18. pude 

19. dizem 



176 
 

20. disseram 

21. disse / 
disseram  

22. vê ou viu 

23. teve / perdeu 

24. quer / quero / 
quer 

25. tive / tem / tenho 

26. trouxe / trouxe 

27. viu / vi / viram 

28. vejo / veem / 
vemos 

29. vejo / vê 

30. viram / vejo 

UNIDADE 11 

1. mãos 

2. revólveres 

3. raízes 

4. órfãos 

5. lápis 

6. pães 

7. jornais 

8. cônsules 

9. lições 

10. funis 

11. lençóis 

12. animais 

13. projéteis / 
projetis 

14. opiniões 

15. coronéis 

16. alemães 

17. flores 

18. povos 

19. automóveis 

20. cruzes 

21. olhos 

22. ruins 

23. ossos 

24. ingleses 

25. cristãos 

26. bolsos 

27. colheres 

28. jardins 

29. cidadãos 

30. almoços 

31. rapazes 

32. anéis 

33. capazes 

UNIDADE 12 

1. morava / estudava / saía / ficava / almoçava / descansava / voltava / 

ficava / estudava / fazia / passeava / ia / ficava / gostava / fazia / ia / jantava 

/ começava 

2. estudava / acordava / levantava-se / tomava / saía / ficava / ficava / 

visitava / ia / comprava / assistia / descansava / ia / paquerava / namorava 

/ ia / ia / voltava / preparava 
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UNIDADE 13 

1. se decidiu / 
levantou-se / 
vestiu-se / 
cumprimentaram-
se / despediu-se 

2. se vestiram 

3. nos servimos 

4. se divertiram 

5. sentindo-se 

6. dirigi-me 

7. se divertir 

8. se sente 

9. nos despedir 

10. se viraram 

11. se decidiu 

12. se enganou 

13. se levantou / 
dirigiu-se / 
observar-se 

14. se 
aproximaram 

15. se olhou / se 
maquiar 

16. nos visitaram 

17. se levantou / 
aproximou-se / se 
ausentar 

18. se mudaram 

19. me assustei 

20. se abaixou 

21. nos olhamos e 
nos 
cumprimentamos 

22. se reuniram 

23. me casarei 

24. me apaixonei / 
nos casamos 

25. se formou 

26. se aposentou 

27. se deixe 

28. Deixe-me    

29. me agrada 

30. me queixo 

UNIDADE 14 

A. 

1. aquela cantora 

2. esta professora 

3. esta freguesa 

4. aquela senhora 
francesa 

5. esta escritora 

6. aquela escultora 
espanhola 

7. a funcionária 
colombiana 

8. esta aluna boa 

9. aquela moça 
italiana 

10. a amiga 

11. a tia católica 

12. a prima dada 

13. a cunhada 
argentina 

14. a avó 

B. 

1. Papai M 

2. Doutor M 

3. Rainha F 

4.Sacerdote M 

5. Mamãe F 

6. Gato M 

7. Herói M 

8. Freguês M 

9. Hóspede M/F 

10. Alemã F 

11. Relógio M 

12. Estudante M/F 

13. Outono M 

14. Inverno M 
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15. Verão M 

16. Mãe F 

17. Irmã F 

18. Pianista M/F 

19. Filha F 

20. Heroína F 

21. Embaixador M 

22. Consulesa F 

23. Lápis M 

24. Advogado M 

25. Professor M 

26. Escritora F 

27. Avô M 

28. Jornalista M/F 

29. Pai M 

30. Amiga F 

31. Nora F 

32. Homem M 

33. Irmão M 

34. Cristã F 

35. Dia M 

36. Primavera F 

C. 

1. Ela é francesa. 

2. A professora é 
magra. 

3. A patroa é 
exigente. 

4. A comilona é 
gorda. 

5. A vaca é mansa. 

UNIDADE 15 

1. vai 

2. vai 

3. vão 

4. vai 

5. vai 

6. vou 

7. vão 

8. vou 

9. vou 

10. vou 

11. vamos 

12. vai 

13. vai 

14. vai 

15. vou 

16. vai 

17. vamos 

18. vai 

19. vai 

20. vamos 

21. vão 

22. vai 

23. vai 

24. vamos 

25. vai 

26. vai 

27. vai 

28. vou 

29. vão 

30. vai 

31. vai / vai 

32. vão 

UNIDADE 16 

1. tão / quanto 

2. tão / quanto 

3. tão / quanto 

4. tão / quanto 

5. tão / quanto 

6. tão / quanto 

7. tão / quanto 

8. tão / quanto 

9. tão / quanto 

10. tão / quanto 

11. tão / quanto 

12. mais / (do) que 

13. mais / (do) que 

14. mais / (do) que 

15. mais / (do) que 

16. mais / (do) que 

17. mais / (do) que 

18. mais / (do) que 
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19. mais / (do) que 

20. mais / (do) que 

21. mais / (do) que 

22. mais / (do) que 

23. menos / (do) 
que 

24. menos / (do) 
que 

25. menos / (do) 
que 

26. menos / (do) 
que 

27. menos / (do) 
que 

28. menos / (do) 
que 

29. menos / (do) 
que 

30. menos / (do) 
que 

31. menos / (do) 
que 

32. menos / (do) 
que 

33. menos / (do) 
que 

34. menos / (do) 
que 

35. menos / (do) 
que 

36. menos / (do) 
que 

37. menos / (do) 
que 

38. menos / (do) 
que 

39. menos / (do) 
que 

40. menos / (do) 
que 

41. menos / (do) 
que 

42. menos / (do) 
que 

UNIDADE 17 

1. atendo 

2. abro 

3. bebemos / 
comemos 

4. mostra 

5. aprende 

6. trabalham 

7. atendemos 

8. aprendo 

9. escrevem 

10. trabalha 

11. abrem 

12. parte 

13. vivem 

14. troca 

15. aprendo 

16. vamos 

17. têm 

18. molho 

19. procura 

20. ouvimos 

21. leem 

22. escreve 

23. almoça 

24. lava 

25. conserta 

26. faz 

27. vê 

28. ouve 

29. arruma 

30. volta 
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UNIDADE 18 

1. estou atendendo 

2. está abrindo 

3. estamos 
comendo 

4. está mostrando 

5. está aprendendo 

6. estão 
trabalhando 

7. estamos 
atendendo 

8. estou 
aprendendo 

9. estão 
escrevendo 

10. está 
trabalhando 

11. estão abrindo 

12. está partindo 

13. estão vivendo 

14. está trocando 

15. estou 
aprendendo 

16. estamos indo 

17. está tendo 

18. estou molhando 

19. está 
procurando 

20. estamos 
ouvindo 

21. estão lendo 

22. está 
escrevendo 

23. está almoçando 

24. está lavando 

25. está 
consertando 

26. está fazendo 

27. está vendo 

28. está ouvindo 

29. está arrumando 

30. está voltando 

UNIDADE 19 

A. 

1. alguns 

2. algumas 

3. algumas 

4. alguns 

5. cada 

6. cada 

7. cada 

8. certas 

9. certos 

10. certa 

11. diferentes 

12. diferentes 

13. diferentes 

14. diversas 

15. diversos 

16. diversas 

17. muitas 

18. muitos 

19. muita 

20. nenhum 

21. nenhuma 

22. nenhum 

23. outro 

24. outra 

25. outros 

26. pouco 

27. pouca 

28. poucos 

29. qualquer 

30. quaisquer 

31. quantos 

32. quanto 
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33. quantas 

34. tantas 

35. tantos 

36. tanto 

37. todo 

38. todas 

39. todos 

B. todas / nenhuma 
/ alguns / alguém 

UNIDADE 20 

1. tão quanto 

2. tão quanto 

3. tão quanto 

4. tão quanto 

5. tão quanto 

6. tão quanto 

7. tão quanto 

8. tão quanto 

9. tão quanto 

10. tão quanto 

11. tão quanto 

12. tão quanto 

13. tão quanto 

14. tão quanto 

15. tão quanto 

16. tanto quanto 

17. tantos quanto 

18. tanto quanto 

19. tanta quanto 

20. tantos quanto 

21. tantas quanto 

22. tanto quanto 

23. tanto quanto 

24. tanto quanto 

25. tanto quanto 

26. tanto quanto 

27. tanto quanto 

28. tanto quanto 

29. tanto quanto 

30. tanto quanto 

UNIDADE 21 

1. precisa de 

2. precisa 

3. precisa 

4. precisa de 

5. precisa 

6. preciso de 

7. precisa de 

8. precisa 

9. precisa 

10. precisa 

11. precisa 

12. precisa 

13. precisa 

14. precisa 

15. precisa 

16. precisa de 

17. precisamos de 

18. precisa 

19. precisam 

20. precisa de 

21. resposta 
pessoal 

22. resposta 
pessoal 

23. resposta 
pessoal 
24. resposta 
pessoal 
25. resposta 
pessoal 
26. resposta 
pessoal 
27. resposta 
pessoal 
28. resposta 
pessoal 
29. resposta 
pessoal 
30. resposta 
pessoal 
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UNIDADE 22 

1. estudaremos / 
fará / continuará 

2. chegaremos 

3. visitarão 

4. farão / iremos / 
iremos 

5. fará / trará 

6. dirá 

7. trará 

8. amará 

9. aceitará / 
aceitará 

10. viveremos / 
viveremos 

11. virão / virão 

12. partirá 

13. traremos 

14. viajará 

15. falarei 

16. venderá 

17. faremos 

18. dirá 

19. direi 

20. dirão 

21. farão 

22. trará 

23. trarei 

24. farão 

25. trará 

26. dirá 

27. dará 

28. fará 

29. comprará 

30. aconselhará 

UNIDADE 23 

1. estava fazendo 

2. estava lendo 

3. estávamos conversando 

4. estávamos corrigindo 

5. estávamos fazendo 

6. estava chovendo 

7. estavam brincando 

8. estava datilografando 

9. estavam fazendo 

10. estavam fazendo 

11. estava estudando 

12. estava lendo 

13. estava atendendo 

14. estavam depositando 

15. estávamos trabalhando 

16. estavam batendo 

17. estava jogando 

18. estava pedindo 

19. estava informando-se 

20. estava preenchendo 

21. estava reclamando 

22. estava endossando 

23. estava comprando 

24. estava dirigindo-se 

25. estava enviando 

26. estava reclamando 
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27. estava pedindo 

28. estava fazendo 

29. estava pagando 

30. estava requisitando 

UNIDADE 24 

1. quereria / 
poderia 

2. gostariam 
/ 
gostaríamos 

3. poderia 

4. poderia 

5. dormiria 

6. faria 

7. andaria 

8. comeria 

9. beberia 

10. diria 

11. iria 

12. pararia 

13. iria 

14. teria 

15. comeria 

16. vestiria 

17. dormiria 

18. traria 

19. 
escreveria 

20. cantaria 

21. faria 

22. 
construiria 

23. 
aprenderia 

24. saberia 

25. diria 

26. faria 

27. 
acenderia 

28. subiria 

29. 
relembraria 

30. 
procuraria 

UNIDADE 25 

1. ficar 

2. ficaram / 
ficamos 

3. há 

4. ficar 

5. há 

6. há 

7. aconteceu 

8. fica 

9. fica 

10. fica 

11. 
aconteceu 

12. há 

13. há 

14. ficou 

15. ficou 

16. 
aconteceu 

17. 
acontecer 

18. acontece 

19. 
acontecendo 

20. 
aconteceu 

21. fica 

22. ficamos 

23. há 

24. 
aconteceu 

25. acontece 

26. acontece 

27. há 

28. acontece 

29. 
aconteceu 

30. havia 

UNIDADE 26 

1. consinto 

2. sinto 

3. visto 

4. prefiro 

5. visto 

6. sinto 

7. saio 

8. saio 

9. consigo 

10. subo 

11. fujo 

12. sumo 
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13. subo 

14. subo 

15. durmo 

16. subo 

17. prefiro 

18. sinto 

19. me 
divirto 

20. se 
cobrem / me 
descubro 

21. fujo 

22. sentem / 
ouvem 

23. serve 

24. se veste 

25. se 
divertem 

26. mentem 

27. me sinto 

28. me visto 

29. serve 

30. servem 

31. vem 

32. venho / 
vem 

33. vem / vir 

34. vimos 

35. venho 

36. vem 

37. venho 

38. vêm / 
vêm 

39. vem 

40. vem

UNIDADE 27 

1. pela 

2. para 

3. para 

4. para 

5. por 

6. para 

7. por 

8. para 

9. por 

10. para / 
para 

11. para 

12. por 

13. por 

14. para 

15. por / 
pela 

16. por 

17. para 

18. para / 
pelo 

19. por 

20. por 

21. para 

22. para 

23. por 

24. para 

25. pela 

26. para 

27. para 

28. por 

29. para / 
por 

30. por 

31. por 

32. por / por 

33. pela 

34. por / 
pelo 

35. por 

36. para 

37. por 

38. pela 

39. por 

40. para 

UNIDADE 28 

1. tenho trabalhado 

2. tenho ficado 

3. tenho vendido 

4. tenho atendido 

5. tenho dormido 

6. tenho assistido 

7. tenho 
descansado 

8. tenho ido 

9. tenho feito 

10. tenho gastado 

11. tenho ganhado 



185 
 

12. tenho vindo 

13. tenho falado 

14. tenho escrito 

15. tenho visto 

16. tenho aberto 

17. tenho posto 

18. tenho estado 

19. tenho tido 

20. tenho feito 

21. tenho visitado 

22. tenho comido e 
dormido 

23. tenho feito 

24. tenho ouvido 

25. tenho ido 

26. tenho tomado 

27. tenho dançado 

28. tenho passado 

29. tenho feito 

30. tenho curtido 

31. tenho pagado 

32. tenho dado 

33. tenho 
frequentado 

34. tenho dormido 

UNIDADE 29 

1. tinha visto 

2. tinha ganhado 

3. tinha fechado 

4. tinha gastado 

5. tinham vindo 

6. tinha coberto 

7. tinha saído 

8. tinha visto 

9. tinha estudado 

10. tinha contado 

11. tinha feito 

12. tinha aberto 

13. tínhamos 
ganhado 

14. tinha dito 

15. tinham feito 

16. tinham gastado 

17. tinha ouvido 

18. tinha visto 

19. tinha partido 

20. tinha decolado 

21. tinha desistido 

22. tinha discutido 

23. tinham ido 

24. tínhamos 
almoçado 

25. tínhamos 
chegado 

26. tínhamos saído 

27. tinham comido 

28. tinha dado 

29. tinha morrido 

30. tinha 
recomendado 

UNIDADE 30 

1. retribuo 

2. diminuo 

3. construo 

4. atribuo 

5. possuímos 

6. inclui 

7. contribuem 

8. destrói 

9. atribuem 

10. afluem 

11. instruímos 

12. possui 
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13. construo 

14. influi 

15. restitui 

16. instituiu 

17. diminui 

18. possuímos 

19. destrói 

20. reconstruiu 

21. constroem 

22. substitui 

23. distribuem 

24. atribuo 

25. retribuo 

26. distribui  

27. constitui 

28. destroem 

29. distribui 

30. constituem 

UNIDADE 31 

1. tiver 

2. ficarmos 

3. perder 

4. estiver 

5. preferirem 

6. 
estivermos 

7. houver 

8. encontrar 

9. virem 

10. quiser 

11. puderem 

12. 
trouxerem 

13. for 

14. houver 

15. comer 

16. ficar 

17. estiver 

18. gostar 

19. melhorar 

20. 
engordarmo
s 

21. 
trouxerem 

22. estiver 

23. abrirmos 

24. puder 

25. der 

26. vender 

27. for 

28. comer 

29. estiver 

30. fizer 

UNIDADE 32 

1. tivesse 

2. recebesse 

3. saísse 

4. obtivesse 

5. estudasse 

6. fosse 

7. completasse 

8. verificasse 

9. calibrasse 

10. limpasse 

11. pusesse 

12. ficasse 

13. estudasse 

14. estivesse 

15. bebesse / 
ficasse 

16. lesse 

17. soubesse 

18. pudesse 

19. fôssemos 

20. visse 

21. tivessem 

22. estivesse 

23. fosse 

24. fosse 

25. quisesse 

26. estivesse 

27. fosse 
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28. quisesse 29. tivesse 30. estivessem 

UNIDADE 33 

1. faça 

2. aconteça 

3. vá 

4. seja 

5. perca 

6. falem 

7. saibam 

8. machuquem 

9. haja 

10. tenha 

11. ouçam 

12. compreendam 

13. vejam 

14. ajude 

15. vista 

16. prefira 

17. fique 

18. queiram 

19. haja 

20. dê 

21. deixe / demos 

22. dê 

23. tenha 

24. sinta 

25. chova 

26. cheguem 

27. aprenda 

28. escovem 

29. peçam 

30. comprem 

UNIDADE 34 

1. tinha saído 

2. temos visitado 

3. tenho estado 

4. terei terminado 

5. tem chovido 

6. estavam saindo 

7. tem estado 

8. estamos falando 

9. tenho estado 

10. tinha 
conversado / teria 
feito 

11. teria sido 

12. tinham perdido 

13. estávamos 
saindo 

14. temos 
telefonado 

15. estava indo 

16. estava 
contando 

17. tem vindo 

18. teremos visto 

19. terá gastado 

20. terei feito 

21. terá chegado 

22. teria sido 

23. teria feito 

24. teria aberto 

25. terá saído 

26. teria visto 

27. teria 
descoberto 

28. terei visto 

29. teria visto 

30. teria ido 
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UNIDADE 35 

1. tenha conseguido 

2. tivesse contado 

3. tiver chegado 

4. tivéssemos sido 

5. tivesse terminado 

6. tenham feito 

7. tiver recebido 

8. tenha lido 

9. tivesse insistido 

10. tiver acabado 

11. tenha chegado 

12. tivesse chovido 

13. tivéssemos esperado 

14. tiver deixado 

15. tivesse visto 

16. tivesse seguido 

17. tenham vindo 

18. tenha acabado 

19. tiver feito 

20. tivesse chegado 

21. tenha arrumado 

22. tenha tirado 

23. tiverem acabado 

24. tiver visto 

25. tiver chegado 

26. tivesse bebido 

27. tivessem brigado 

28. tivesse ido 

29. tivesse chovido 

30. tivesse escutado 

UNIDADE 36 

1. estarmos 

2. irem 

3. fazermos 

4. sair 

5. conseguirem 

6. comemorarmos 

7. estar 

8. acabar 

9. pedirmos 

10. descerem 

11. chegarmos 

12. terminarem 

13. levarmos 

14. receberem 

15. terminarem 

16. chegarmos 

17. falarmos 

18. partirem 

19. tomarem 

20. saírem 

21. interromper 

22. ficar 

23. acabar 

24. chegarem 

25. lerem 

26. mandarmos 

27. desejarem 

28. fazerem 

29. aprenderem 

30. voltarem 
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TESTE DE NÍVEL 

A. 

1. conheci 

2. vamos 

3. vêm 

4. era / estudava 

5. fazia 

6. colocava 

7. passou 

8. assistia / leu 

9. comprou / veio 

10. trabalhou / 

morava 

 

 

 

 

 

B. 

1. me 

2. lhe 

3. nos 

4. a 

5. os 

6. o 

7. lhes 

8. lhe 

9. os 

10. te 

 

 

 

 

 

C. 

1. pague 

2. fosse 

3. vá 

4. peça 

5. fizesse 

6. tivesse dito 

7. estejam 

8. alugue 

9. esqueça 

10. tivesse feito 

11. tinha comprado 

12. ir 

13. vá 

14. for 

15. chegue 
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