
 

 

Nível: A1 

FAZER e  PÔR (no presente) 

Preenche os espaços em branco com um destes dois verbos no presente. 
 

FAZER 
Eu faço 
Tu fazes 
Ele/ela/você faz 
Nós fazemos 
Vocês fazem 
Eles/elas fazem 

PÔR 
Eu ponho 
Tu pões 
Ele/ela/você põe 
Nós pomos 
Vocês põem 
Eles/elas põem 

 

 

1. Numa sexta-feira ao fim da tarde. (verbo FAZER) 

– Já acabei as aulas! 

– Eu também. 

– Este fim de semana ______(1) anos. 

– Ai é? E ______ (2) uma festa? 

– Sim, claro, e tu estás convidada. Nós, lá em casa, ______ (3) sempre festa 

quando alguém da família faz anos. Até o gato tem festa de anos!   

– É no sábado ou no domingo? 

– No domingo. 

– Ainda bem, porque eu, assim, _________ (4) os trabalhos de casa no sábado e 

já fico despachada. Queres que leve sumos ou bolos? 

– Não, obrigada. A minha mãe ______ (5) sempre um bolo de aniversário 

enorme! E já temos as bebidas. 

– Pronto! Até domingo. 

– Chau! 

 

GLOSSÁRIO: 

Fim de semana:   sábado e domingo 
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Festa:  

Ser convidado: dizer a alguém: «Vem à minha festa!» 

Gato:  

Ficar despachada: não ter de fazer uma coisa, porque já se fez essa coisa. 

Sumo:  

Bolo de aniversário:  

Enorme: muito grande 

 

2. Entre mãe e filha. (verbos PÔR e FAZER) 

– Mãe, o Pedro nunca _____ (1) a roupa dele no armário. 

– E tu, ______ (2) a tua roupa sempre no armário? 

– Claro! Eu _____ (3) sempre a minha roupa no sítio certo. 

– Deixa lá o Pedro… Ele está aflito com o teste de Matemática. 

– Tu _______ (4) sempre o Pedro em primeiro lugar. Eu nunca ______ (5) nada 

bem; ele é que ______ (6) tudo bem! 



 

 

– Tu também fazes muitas coisas bem e eu e o teu pai também _______ (7) 

tudo para tu seres feliz. Tem calma. 

GLOSSÁRIO: 

Armário:  

Sítio certo: lugar próprio (in English: right place) 

Estar aflito:  

Sempre: todas as vezes (in English: always) 

Nunca: nenhuma vez (in English: never) 

Tudo: todas as coisas (in English: everything) 

Nada:  nenhuma coisa (in English: anything) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1.faço; 2. fazes; 3. fazemos; 4. faço; 5. faz 

2. 1. põe; 2. pões; 3. ponho; 4. pões; 5. faço; 6. faz; 7. fazemos 


