
 

 

Nível: A1 

Verbo IR - Onde VAIS tu? 

1. Lê o texto.  

 

Joana: – Olá, Rita! Por aqui? Onde vais? 

Rita: – Vou à padaria Portuguesa, e tu? 

Joana: – Eu também! Vou comprar um bolo de 

aniversário para o meu pai. Ele hoje faz anos e 

vamos fazer uma festa. 

Rita: – Ah, que bom! Os teus primos de Almada 

também vão à festa? 

Joana: – Não, não podem porque amanhã vão de viagem bem cedo. 

Rita: – Por falar em viagem, tenho de me despachar. Os meus pais vão de férias amanhã e eu 

vou comprar uns bolos para a viagem.  

 

2. Lê as informações abaixo.  

 

Verbo IR no presente do indicativo: 

Eu vou 

Tu vais 

Ele/Ela/Você vai 

Nós vamos 

Eles/Elas/Vocês vão 

 

 

 

 

IR: Exprime movimento 

em direção a 

deslocar-se a um lugar 

Auxiliar de tempo 

Ir + infinitivo (Ex.: ir jantar) 



 

 

3. Preenche os espaços em branco com a forma correta do verbo IR. 

 

A Rita _____________ (1) à Padaria Portuguesa comprar bolos para os seus pais. Eles 

_____________ (2) de férias e querem levar uns bolos para comerem na viagem. Perto da 

padaria encontra a sua amiga Joana. Ela também _____________ (3) à padaria. 

_____________ (4) comprar um bolo para a festa de aniversário do seu pai. Toda a família 

_____________ (5) à festa, menos os primos de Almada, porque _____________ (6) viajar 

cedo no dia a seguir.  

 

4. Ordena as frases. Não te esqueças de conjugar o verbo IR. 

 

1) para o jardim / passear / a Marta / ir 

_________________________________________________________________________. 

2) ir / ao cinema / eu / com o João 

_________________________________________________________________________. 

3) jantar / ir / nós / ao restaurante 

_________________________________________________________________________. 

4) da Maria / ir / tu / à festa 

_________________________________________________________________________? 

5) ir / para os EUA /eles / de férias 

_________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 
Soluções: 3. 1) vai; 2) vão; 3) vai; 4) Vai; 5) vai; 6) vão.  

4. 1) A Marta vai passear para o jardim.; 2) Eu vou ao cinema com o João.; 3) Nós vamos jantar ao restaurante.; 4) 

Tu vais à festa da Maria?; 5) Eles vão de férias para os EUA.  


