
 

Nível: B1 

Presente do Indicativo ou Presente do Conjuntivo 

1. Lê a informação abaixo 

 

● O presente do indicativo serve para: 

1- para falar de um facto que acontece no momento em que se fala para 

expressar 

2- dizer uma ação que se faz muitas vezes ou todos os dias 

3-  e para dizer uma coisa que vai acontecer em breve  

● O presente do conjuntivo: serve para dizer uma ação de que não se tem a 

certeza se vai acontecer ou não.  
 

Trabalhar (verbo regular) 

Presente do Indicativo  Presente do Conjuntivo  

Eu trabalho 
Tu trabalhas  
Ele/ Ela trabalha 
Nós trabalhamos 
Eles/Elas/ Vocês trabalham  

Que eu trabalhe 

Que tu trabalhes 

Que ele/ela trabalhe 

Que nós trabalhemos 

Que eles/elas trabalhem 

 

Comer (verbo regular) 

Presente do Indicativo  Presente do Conjuntivo  

Eu como 
Tu comes 
Ele/ Ela come 
Nós comemos 
Eles/Elas/ Vocês comem 

Que eu coma 

Que tu comas 

Que ele/ela coma 

Que nós comamos 

Que eles/elas comam 

 

Fazer (verbo irregular) 

Presente do Indicativo  Presente do Conjuntivo  

Eu faço 
Tu fazes  
Ele/ Ela faz 
Nós fazemos 
Eles/Elas/ Vocês fazem  

Que eu faça 

Que tu faças 

Que ele/ela faça 

Que nós façamos 

Que eles/elas façam 



 

 

 

2. Completa as frases. Deves usar o verbo no presente do indicativo ou no presente 

do conjuntivo. 

 

 

a. É possível que o Ricardo ________________ (trabalhar) mais rápido hoje. 

b. Amanhã, o Márcio e a Catarina ________________ (ir) ao cinema. 

c. Talvez a Maria ________________ (almoçar) connosco amanhã. 

d. Duvido que eles ________________ (conseguir) fazer todos os exercícios. 

e. Eu ________________ (fazer) exercício físico todos os dias. 

f. O Sandro ________________ (ser) o melhor aluno da turma A. 

g. Quero que tu ________________ (ter) muito cuidado na estrada. 

h. O João e a Margarida ________________ (querer) comer um bolo de chocolate. 

i. O Francisco ________________ (ter) muitos amigos na escola. 

j. A professora pede sempre aos alunos que ________________ (estar) calados. 

k. É possível que a Rita ________________ (chegar) mais tarde hoje. 

l. Vocês ________________ (ouvir) as notícias todos os dias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soluções: a. trabalhe; b. vão; c. almoce; d. consigam; e. faço; f. é; g. tenhas; h. querem; i. tem; j. estejam; k. chegue; 

l. ouvem.  

 


