
 

 

Nível: A2 

Uso do presente do indicativo 

1. Lê  com atenção as informações abaixo. 

 

Presente do Indicativo 

 

Verbos regulares 

 

 Falar Beber Abrir 

Eu falo bebo abro 

Tu falas bebes abres 

Ele/ Ela/ Você fala bebe abre 

Nós falamos bebemos abrimos 

Eles/ Elas/ Vocês falam bebem abrem 

 

Verbos irregulares 

 

 Eu Tu Ele/ Ela/ Você Nós Eles/ Elas/ 

Vocês 

Dar dou dás dá damos dão 

Estar estou estás está estamos estão 

Dizer digo dizes diz dizemos dizem 

Fazer faço fazes faz fazemos fazem 

Haver - - há - - 

Ler leio lês lê lemos leem 

Poder posso podes pode podemos podem 

Querer quero queres quer queremos querem 

Saber sei sabes sabe sabemos sabem 

Ser sou és é somos são 

Ter tenho tens tem temos têm 

Trazer trago trazes traz trazemos trazem 

Valer valho vales vale valemos valem 

Ver vejo vês vê vemos veem 

Ir vou vais vai vamos vão 

Rir rio ris ri rimos riem 

Sair saio sais sai saímos saem 

Vir venho vens vem vimos vêm 

Pôr ponho pões põe pomos põem 



 

 

 

 

• Usamos o Presente do Indicativo para exprimir: 

 

Ações habituais (que fazemos todos os dias) Todos os dias tomo o pequeno-almoço às oito 

horas. 

O Jorge almoça na escola. 

A Rute e a Marisa estudam francês. 

Factos O Rui gosta de jogar futebol. 

A mãe da Marta trabalha no aeroporto. 

O café abre às oito horas. 

Ações num futuro próximo Amanhã vou ao cinema. 

Na próxima terça-feira temos teste de 

português. 

No sábado a Mafalda vem a Lisboa. 

Identificar e caracterizar pessoas, objetos... O Rogério é muito simpático. 

A Verónica e a Inês são irmãs. 

Tu és chinês. 

 

2. Preenche os espaços com os verbos entre parênteses conjugados no Presente do 

Indicativo. 

 

1. Eu raramente ________________ (ficar) acordado até tarde. 

2. A Maria ________________ (morar) em Coimbra. 

3. Eu e ele ________________ (ser) amigos. 

4. Onde é que vocês ________________ (estudar)? 

5. O pai da Manuela ________________ (ser) do Porto. 

6. A minha mãe ________________ (trabalhar) no aeroporto. 

7. No verão eles ________________ (ir) todos os dias à praia. 

8. Os meus amigos ________________ (gostar) de ir ao c entro c omercial. 

9. Hoje não ________________ (almoçar) na escola. 

10.Eu ________________ (estar) em Portugal ________________ (haver) dois anos. 

11. O Telmo ________________ (tocar) viola muito bem. 

12. Eu ________________ (detestar) os dias de chuva! 

13. Amanhã nós ________________ (ir) ao cinema. 

14. A Rute ________________ (falar) alemão fluentemente. 

15. Alguém ________________ (saber) onde está o João? 

 

 

 

 

 



 

 

3. Completa as frases com os seguintes verbos. Cada verbo corresponde a uma alínea. 

Segue o exemplo. 

 

 

Ler         Comer         Beber         Falar         Conversar         Estar         Querer         Ver 

 

1. O meu pai lê o jornal todos os dias. 

2. Quem _____________ uma fatia de bolo? 

    - Eu ____________! 

3. No verão eu ____________ muita água por causa do calor. 

4. Hoje ____________bacalhau com natas no refeitório da escola. 

5. De manhã ____________ muito frio. 

6. Não ____________o João há muito tempo. 

7. O Roman ____________ muito bem português. 

8. No  final da aula, a professora ____________ sempre com os alunos. 

 

 

4. Escreve as seguintes frases com o verbo no Presente do Indicativo. Segue o 

exemplo. 

 

1. O João/comer/um bolo. O João come um bolo. 

2. Eu/estar/na escola. _____________________________________________. 

3. Amanhã/nós/não/ter/aulas. _______________________________________. 

4. O carteiro/trazer/o correio. _______________________________________. 

5. O Miguel/ajudar/ a mãe/ a lavar a louça. ____________________________. 

6. O Francisco/estudar/francês. _____________________________________. 

7. Eu e o Pedro/ser/amigos._________________________________________. 

8. Raramente/eu/ver/televisão. ______________________________________. 

9. Tu/saber/o número do Rudolfo? ___________________________________. 

10. O Rui/pôr/sempre/a mesa/ ao jantar. _______________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Escreve uma pequena apresentação pessoal aos teus colegas. Diz-lhes o teu 

nome, a tua idade, de onde és, onde moras, o que gostas de fazer nos tempos 

livres, do que gostas de estudar na escola... Escreve entre 30 a 50 palavras. 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1. fico;  2. mora; 3. somos; 4. estudam; 5. é; 6. trabalha; 7. vão; 8. gostam; 9. almoço;  10. estou/há; 11. 

toca; 12. detesto; 13. vamos; 14. fala; 15. sabe. 

3. 2. quer; quero;  3. bebo; 4. comemos; 5. está; 6. vejo; 7. fala; 8. conversa. 

4. 2. Eu estou na escola; 3. Amanhã nós não temos aulas; 4. O carteiro traz o correio; 5. O Miguel ajuda a mãe a 

lavar a louça; 6. O Francisco estuda francês; 7. Eu e o Pedro somos amigos; 8. Eu raramente vejo televisão; 9. Tu 

sabes o número do Rudolfo?; 10. O Rui põe sempre a mesa ao jantar. 

 


