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1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação

 

 

Indicativo 

Presente 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

Pretérito 

Perfeito 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

Pretérito 

Imperfeito 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

Futuro 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

fal ________ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

corr _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

part _______ 

Imperativo 
Tu 

Vós 

fal ________ 

fal ________ 

corr _______ 

corr _______ 

part _______ 

part _______ 

Nome: ____________________________________________________ nº _______ Data: ________ 

Professor: ___________________________________        Avaliação: ______________________

1. Completa o quadro. 
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2. Completa as frases com as pessoas gramaticais. 

 

 

a. _________ comerei a lasanha toda. 

b. _________ acorda cedo, amanhã!  

c. _________ fugistes da aula de ginástica? 

d. _________ treinaram no relvado. 

e. _________ partiu um copo na cozinha. 

f. _________ comprou um vestido novo. 

g. _________ brincam com as bonecas. 

h. _________ aprendemos uma matéria nova. 

 

 

2.1. Indica o tempo e o modo das formas verbais das frases . ; . e  .  

 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

 

2.2. Completa o quadro com as formas verbais das frases do exercício 2. 

Observa  exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

comerei comer 2ª 
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4. Sublinha as formas verbais que encontras na Banda Desenhada.  

 

 

 

 

 

 

  

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação

 

 

Indicativo 

Presente 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

fa ___________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

v ___________ 

v ___________ 

v ___________ 

v ___________ 

i  ___________ 

v ___________ 

Pretérito 

Perfeito 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

f ___________ 

f ___________ 

f ___________ 

f ___________ 

f____________ 

f ____________ 

f ___________ 

f ___________ 

f  ___________ 

f  ___________ 

f ____________ 

f ____________ 

Pretérito 

Imperfeito 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

faz __________ 

i ___________ 

i ___________ 

i ___________ 

i ___________ 

i ___________ 

i ___________ 

Futuro 

Eu  

Tu  

Ele /ela 

Nós  

Vós  

Eles /elas 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

est ________ 

fa ___________ 

fa ___________ 

fa ___________ 

fa ___________ 

fa ___________ 

fa ___________ 

ir ___________ 

ir ___________ 

ir ___________ 

ir ___________ 

ir ___________ 

ir ___________ 

Imperativo 
Tu 

Vós 

est ________ 

est________ 

faz 

faz __________ 

vai 

ide 

3. Completa o quadro. 

 Humm…  
Já sei! Para uma fábrica 
de lasanha! 

   Para onde vamos de 
férias este ano, Garfield? 

Vai tu!  

. . . 
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4.1. Reescreve a frase da vinheta  no Futuro do Indicativo. 

_____________________________________________________________________________ 

4.2. Em que tempo e modo está a forma verbal da vinheta  ?  

_____________________________________________________________________________ 

4.3. Em que modo se encontra a forma verbal da vinheta  ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Completa o texto que se segue com as formas corretas dos verbos entre 

parênteses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o Garfield era pequeno, __________  (adorar – pretérito-

imperfeito) festas de aniversário. Na verdade, ainda hoje __________ (adorar – 

presente). No ano passado, ele __________ (convidar – pretérito-perfeito) 

todos os amigos para a sua festa. 

A sala __________ (estar – pretérito-imperfeito) enfeitada com balões e 

um belo bolo de anos __________ (encher – pretérito- imperfeito) a mesa. Não 

se __________ (ver – pretérito-perfeito) nenhum embrulho, mas o Garfield 

__________ (ficar – pretérito-perfeito) tão contente com a presença dos 

amigos que se __________ (esquecer – pretérito-perfeito) que __________ 

(gostar – pretérito-imperfeito) de receber presentes. 

No próximo ano, ele __________ (fazer – futuro)  

uma grande festa e __________ (festejar – futuro)  

o seu décimo aniversário. 
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6. Passa as frases do quadro para o plural. 

 

7. Indica o modo correspondente a cada forma verbal. 

a. Diogo, desliga o computador! ____________________________________________ 

b. Nós visitamos o Jardim Zoológico.______________________________________ 

c. Estudai muito! _________________________________________________________ 

d. Vamos à praia? ________________________________________________________ 

 

8. Muda as frases segundo os tempos pedidos. 

Ele lê o livro.  

Eu vou ao museu.  

Tu estavas doente?  

Ela cantará numa banda.  

Compreendeste o exercício?  

Ele adormece.   

  Eu terei férias em agosto. 

 A Maria esteve na escola.  

  Tu editarás o livro. 

 Eu pedi um café.  

Vós fazeis os exercícios.   

  
Nós daremos uma grande 

festa. 
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