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 1. Tendo em conta os tempos e modos verbais, estabelece a correspondência entre as colunas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. _____     b. _____     c. _____     d. _____     e. _____     f. _____     g. _____ 
 

2. Completa cada uma das frases com o verbo apresentado entre parênteses no tempo e modo 
indicados. 
 
Futuro do indicativo 
a. Os alunos _______________ (trabalhar) na preparação da festa de Natal. 
 
Presente do indicativo 
b. Todos os anos, os elementos da organização _______________ (superar) novos obstáculos na 

angariação de dinheiro. 
 
Pretérito perfeito do indicativo 
c. Todos _______________ (manter) o otimismo e a perseverança. 
 
Pretérito imperfeito do indicativo 
d. No passado, as pessoas não _______________ (envolver-se) tanto nestas iniciativas. 
 
Imperativo 
e. Marta, _______________ (inscrever-se) no jantar solidário com os teus amigos. 
 

3. Conjuga os verbos seguintes no futuro do indicativo. 
§ comprar     § trazer     § pedir 

 
3.1. Identifica o(s) verbo(s) irregular(es), justificando. 

 
4. Completa as frases com o verbo apresentado entre parênteses no tempo e modo adequados. 
 

a. Quando _________________ (andar) no 1.º ciclo, organizávamos festas solidárias. 

b. Os alunos do 5.º ano _________________ (obter) bons resultados no último teste. 

c. As pessoas não _________________ (participar) na iniciativa se não a divulgarmos. 

 

 

A 
a. Os convidados chegaram atrasados. 

b. Antigamente, comia menos verduras. 

c. – Lúcia, já fizeste os trabalhos de casa? 

d. Eu leio todos os dias antes de dormir. 

e. Amanhã, a minha turma fará uma visita de 
estudo a Coimbra. 

f. – Simão, fala mais baixo, por favor. 

g. – Joana, vens ao cinema amanhã? 

B 
 

1. Presente do indicativo 
2. Pretérito perfeito do indicativo 
3. Pretérito imperfeito do indicativo 
4. Futuro do indicativo 
5. Imperativo 



5. Lê as frases. 

a. Eu gosto muito de estudar nesta escola.  /  b. O meu irmão já tinha estudado nesta escola. 
 

1.1. Reescreve as frases no plural. 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

1.2. Identifica a única forma verbal que não apresentou variação em pessoa e número. 

1.2.1. Tendo em conta essa característica, trata-se de um verbo principal ou auxiliar? 

  
____________________________________________________________________________________ 
 

6. Observa as frases seguintes. 

a. A escola tinha uma biblioteca com muitos livros. 

b. A professora já tinha aconselhado os alunos a visitarem a biblioteca. 

c. No verão passado, a biblioteca esteve em obras. 

d. Existem cinco computadores na biblioteca para fazer pesquisas. 

e. A Luísa já tinha lido todos os livros da Luísa Ducla Soares antes de a professora pedir. 
 

2.1. Seleciona as alíneas que incluem um verbo auxiliar. _________________________________ 
 

7. Atenta nas frases. 

a. Os alunos estudam História de Portugal. 

b. Os professores tinham apresentado os conteúdos antes do exame. 
c. No 1.º ciclo, o Rui gostava mais de Estudo do Meio, mas agora prefere a disciplina de 

Português. 

d. A escola tinha oferecido mais atividades extracurriculares, mas os alunos não se inscreveram 
antecipadamente. 

 

3.1. Sublinha todas as formas verbais presentes nas frases. 

3.2. Refere o infinitivo de cada uma: _________________________________________________ 

3.3. Identifica os verbos principais e os verbos auxiliares: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Completa as frases, utilizando os verbos conforme as indicações entre parênteses. Segue o 
exemplo. 

Ex.: Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou (verbo principal) o Cabo das Tormentas. 
 

a. Vasco da Gama _________________ (verbo principal) à Índia em 1498. 

b. Quando os portugueses descobriram o caminho marítimo para a Índia, já Bartolomeu Dias 

____________ ____________ (verbo auxiliar + verbo principal) o Cabo das Tormentas. 

c. Quando Pedro Álvares Cabral ______________ (verbo principal) ao Brasil, em 1500, Fernão 

de Magalhães ainda não ____________ ____________ (verbo auxiliar + verbo principal) a 

primeira viagem à volta do mundo. 

 


