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Presente do Indicativo Verbos Regulares
. Eu falo português...

I NTR0DUçAO

O Presente do Indicativo usa-se para relatar factos no presente, acções habituais no presente ou acções num futuro próximo.

l'm from Lisbon!

O João fala inelês.

APR€s€ NTAçAO
Os verbos regulares do Presente do lndicativo formam-se através do

+ a terminação para cada pessoa.

A Ana bebe um sumo todos os dias.

radical do verbo (falor / beber / porti)

Eu falo inolêc"'Ò'-''

ïu andas na rua.

Você
Ele / ela

mora em Lisboa.

Nós estudamos na escola.

Vocês

Eles I elas
trabalharn todos os dias.

DCDO UM SUMO.

comeS uma sandes.

VIVE em Paris.

aprencem0s português.

compreendem Ìudo

Parlo o coPo.

ADTES a pofta

parte para o Porto.

abrimos os Iivros.

panern o Prato.

APr-rcAçAO
Usamos o Presente do Indicativo para relatar factos no Presente.

r O João oprende sueco.

r Eu não moro em Lisboa.

Tambem usamos o Presente do lndicativo para relatar acções habituais (com advérblos e expressões adverbiais

de tempo).

, Eu olmoço na cantina todos os dios.

, Eu ocordo sempre cedo.

O Presente do Indicativo usa-se também para exprimir acções num futuro proximo (com advérbios e expressões

adverbiais de tempo).

, Amonhã eu nãoyogo ténis.

t No sóbodo ele porte para o Japão.

Ela nõo vive no Porto.

Eles nõo falom chinês.

Ela mora em Lisboa.

Eles estu d o m português.

t0



A. Complete com os verbos apresentados. B. Complete com os verbos apresentados.

l. falar A Maria

2. estudar O João

inslês. l. comer Eu fruta.

Física. 2. beber Tu _ água fna.

3. tocar Eu nt2nrì 5. comoreender Ele o exercício.

4. morar Eles

5. trabalhar Nós

em Lisboa. 4. vender Elas 

- 

a casa.

no hospital. 5. correr Nós _ no parque.

6. apanhar Tu o metro

C, Complete com os verbos apresentados.

t. partir Eu _ para Londres.

2. ablr Ela _ a porta.

r. dividir As criancas o chocolate.

D. Complete o texto com os verbos correctos.

joçar i jantar 1 alrnoçar ,- tnabnllran / eom€çar ,1 partir ,r bebçn I cornen ,' ãeÕrd&r ,- ndorar i tornar

Ana: Como é o teu dia. Pedro?

Rui: Então, muito cedo

nada.

duche e depois um coDo de leite.

De manhã não

Ana: A que horas partes de casa?

Rui: Normalmente às sete horas e cuinze mrnutos.

Ana: Onde e que trabalhas?

Rui: num banco, no centro da cidade.

Ana: Comecas a trabalhar muito cedo?

Rui:Ah, sim! muito cedol

Ana: E gostas do teu trabalho?

Rui: Claro! r

Ana: Onde e que aìmoças?

Rui: Ceralmente num restaurante Derto do banco.

Ana: Tambem jantas fora?

Rui: Não. em casa. E depois do jantar no computador.

E. Responda às perguntas.

t. Falas islandês?

2. Fumas muito?

3. Corres de manhã?
q. Trabalhas num museu?

5. Andas de avião todos os dias?

6. Partes muita louça?

7. Abres a janela a noite?

Não, não falo.



ARTIGOS D€FINIDOS

I. Coloque os artigos definidos antes dos nomes.

a) 

-- 
casa d) 

- 

amigos $ 

- 

pais j) 

- 

malas

b) _ carro e) _ sala de aula h) 

- 

país l) 

- 

livro

c) 

- 

menina f) 

- 

escola i) 

- 

peixe m) 

- 

lápis

2. Coloque o artigo definido e as preposições nas frases (contraídas ou não com o artigo definido), apenas

onde é necessário.

a) Mariana e amigas moram (em) Lisboa.

b) Hoje nós estamos (em) escola porque nós estudamos nortr rqr rêq

tempo para nada.

Natal.

c) (em) minha cidade, pessoas nunca têm

d) Carlos. amanhã vais ao cinema?

e) portugueses costumam comer bacalhau (em)

I Eles nunca estão (em) casa ao sábado à noite

g) Eu gosto (de) café. mas este café é muito mau.

ARTIGOS D€FINIDOS E INDEFINIDOS

3. Coloque os artigos definidos ou indefinidos antes dos nomes (contraídos ou não com preposição).

a)

b)

Eu tenho mala nova. minha mala e verde e castanha.

minhas amigas moram (em) casa muito bonita. casa delas fica

perto (de) estação de comboios.

Faculdade de Letras de Lisboa.c) Eu estudo (em)

d) _ vez eu fui ao Brasil com meus Pars.

torrada.e) - Bom dia. Eu queria chá e

f) Eu tenho filho e filha. meus filhos são muito simoáticos.

g) - Tens caneta vermelha?

minha caneta e preta.

meu irmão?
- Não.

h) - Ana, já conheces

i) Eu conheço pessoas que moram no norte da China.

ADJECTIVOS

4. Complete as frases com os adjectivos na forma correcta.

a) O João e alto. A Joana e a Paula são

b) A caneta é velha. O carro é

c) A sala 6 e pequena. As salas do Pavilhão Novo são

d) O cafe está frio. A sopa está

e) O professor é simpático. Os alunos são

f) A cadeira está suja. As mesas estão

g) As minhas calças são novas. Os casacos deles são



I. PR€s€NTE NO INDICATIVO

Eu anco bebo pamo

Tu, andas bebes PArtes

ìlocê
Ëlê lèlâ anca bebe parte

.,NóS ancamos bebemos Panrmos

,Vôcês :' :

,Elel /,elas
andam bebem partem

Ín

Qcp

Â Líl
.ìT

{o
tf*.>

rn
Uì

Eu sou CSÏOU tenho

ït CS estás ICNS

Você
Ele / ela e E>LO tem

Nós SOMOS estamos TCMOS

\focês
Eles / elas sao estão têm

Hfrpõ
Ílì v'
lJl =-l A)
bl,
ir ín

ui.Dc
;;
nH

IJl

Eu veJo leio faço

Tu VCS lês fazes

Você
Ele / ela VC tê faz

Nós VCMOS temos fazemos

Vocês
Eles / elas veem lêem fazem

Eu digo traBo sel

ïu dizes U OZC> sabes

Você

Ele / ela
diz Üaz sabe

Nós dizemos trazemos SADCMOS

Vocês

Eles / elas
dizem trazem sabem
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