
 

 

Nível: A2 

Conjugar os verbos (nas 3 conjugações) 

1. Verbos regulares terminados em  –ar. 

Completa as frases com os verbos entre parênteses. 

 

1. Eu ________ (morar) em Lisboa e os meus pais _______ (morar) no Porto. 

2. O Tiago ________ (trabalhar) numa empresa de informática. Nós ________ (trabalhar) 

numa empresa de automóveis. 

3. A Joana ______ (falar) seis línguas. Eu só _______ (falar) três. 

4. O noticiário _________ (começar) às oito horas. 

5. Como é que tu ______ (ocupar) os tempos livres? 

6. O Manuel _______ (estudar) na Universidade de Aveiro e eles ______ (estudar) na 

Universidade de Coimbra. 

2. Verbos regulares terminados em –er. 

Completa as frases com os verbos entre parênteses. 

 

1. Eu _______ (comer) sempre em casa ao almoço e tu onde _________ (comer)? 

2. O Tiago ________ (viver) em Lisboa, mas a sua namorada ________ (viver) em Sintra. 

3. Tu _________ (perceber) o que o professor diz na aula? 

4. Eles ________ (beber) imensa água depois da aula de educação física. 

5. Vocês normalmente __________ (receber) correio? 

6. Tu não ___________ (compreender) o que me está a acontecer! 

3. Verbos regulares terminados em –ir. 

Completa as frases com os verbos entre parênteses. 

 

1. Nós _________ (partir) na próxima segunda-feira para Paris. 

2. Tu nunca _________(decidir) nada sozinho. 

3. Eles ______ (preferir) ir ao cinema e tu? 

4. Amanhã a Teresa _______ (dormir) cá em casa. 

5. Eles ________ (medir) quase dois metros. 

6. Não me _________ (sentir) muito bem.  

 



 

 

4. Completa o texto com os verbos entre parênteses. 

 

Eu _______-me (chamar) Catarina Mendes e _____ (ser) portuguesa. _______ (ser) estudante 

da Universidade de Lisboa. ______ (viver) em Lisboa com a minha família. Os meus pais 

_______ (ser) professores na Universidade. A Ana e a Rita ____ (ser) as minhas irmãs mais 

novas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1. moro, moram; 2. trabalha, trabalhamos; 3. fala; falo; 4. começa; 5. ocupas; 6  . estuda; estudam. 

2. 1. como, comes; 2. vive, vive; 3. percebes; 4. bebem; 5. recebem; 6. compreendes. 

 3. 1. partimos; 2. decides; 3. preferem; 4. dorme; 5. medem; 6. sinto. 

4. 1. chamo; sou; sou;  V ivo; são; são. 

 


