
 

 

Nível: A1 

Jogo ou jogou? 

1. Completa as frases. Deves usar o verbo na forma verbal indicada no final de 
cada frase.  

 

a. Eu _________ todos os dias das 10h às 14h. (TRABALHAR, no presente, 1.ª pessoa do 

singular) 

b. O João já ________ numa fábrica muito grande. (TRABALHAR, no pretérito perfeito, 3.ª 

pessoa do singular)  

c. Todas as manhãs, __________ o meu pequeno-almoço e depois vou trabalhar. 

(TOMAR, no presente, 1.ª pessoa do singular) 

d. A Maria já _________ todos os comprimidos? (TOMAR, no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do 

singular) 

e. Ele perdeu o Cartão de Cidadão. Já __________ por todo o lado, mas sem resultado. 

(PROCURAR, no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

f. Anúncio: “__________ uma empregada doméstica”. (PROCURAR, no presente, 1.ª pessoa 

do singular) 

g. Ontem à noite o meu gato _________ um rato, mas não o comeu. (APANHAR, no 

pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

h. Amanhã, _________ todos os legumes da minha horta. Estão a estragar-se e é pena. 

(APANHAR, no presente, 1.ª pessoa do singular) 

i. Normalmente, eu não _________ muito alto. (FALAR, no presente, 1.ª pessoa do singular) 

j. O António já __________ contigo sobre a festa? (FALAR, no pretérito perfeito, 3.ª pessoa 

do singular) 

k. No próximo dia 10 de junho, __________ para a minha cidade. (VOLTAR no presente, 

1.ª pessoa do singular) 

l. O cão do Rui nunca mais __________, pois não? É muito estranho! (VOLTAR no 

pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

m. Eu gosto de praticar diferentes tipos de desporto: faço ginástica e __________ à 

bola todos os dias. (JOGAR, no presente, 1.ª pessoa do singular) 

n. O Mário já __________ na melhor equipa da Europa, mas, entretanto, desistiu do 

futebol, por motivos de saúde. (JOGAR, no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

 



 

 

 

Soluções: a) trabalho; b) trabalhou; c) tomo; d) tomou; e) procurou; f) Procuro; g) apanhou; h) apanho; i) falo; j) 
falou; k) volto; l) voltou; m) jogo; n) jogou. 


