
 

 

Nível: A1  

SER ou ESTAR (continuação)  

1. Preenche o texto com verbo ser ou estar no presente do indicativo: 
 
A Joana ______ (1) estudante. Ela _____ (2) muito simpática e bonita. Os pais da Joana 

_____ (3) médicos e ______ (4) satisfeitos com a profissão que têm. Eles ______ (5) 

sempre prontos a ajudar os outros e trabalham também num programa de voluntariado. 

A casa deles ______ (6) grande. O quarto da Joana não ______ (7) muito grande, mas 

______ (8) bonito. A Joana tem dois gatos. Eles ______ (9) umas feras! 

 

2. Preenche os espaços em branco com verbo ser ou estar no pretérito perfeito: 

 

SER no pretérito perfeito ESTAR no pretérito perfeito 

Eu fui esperto. 

Tu foste espetacular! 

Ele foi corajoso. 

Nós fomos solidários. 

Eles foram o máximo! 

Eu estive calado. 

Tu estiveste insuportável. 

Ele esteve com os amigos. 

Nós estivemos atentos. 

Eles estiveram bem-dispostos. 

a) Ontem _______ bom tempo. 

b) Ela ______ muito dura com o Paulo e não aceitou o seu pedido de desculpas. 

c) Eu _______ em casa durante toda a manhã. 

d) O filme _______ interessante. 

e) Eles _________ à porta do cinema à tua espera. 

f) Eu _______ professora do António quando ele andava no 9.º ano. 

g) No sábado passado, o João ________ no estádio. 

h) Ontem tu _________ em casa dos pais? 

i) No ano passado, o Vasco _______ em Lisboa. 

j) Eles ________ nossos vizinhos no ano passado. 

k) Na semana passada, a Marina _______ doente. 

l) Ontem, nós ________ todos juntos na festa de anos da Joana. 

 



 

 

Soluções: 1. (1) é, (2) é, (3) são, (4) estão, (5) estão, (6) é, (7) é, (8) é, (9) são. 

2. A) esteve, b) foi, c) estive, d) foi, e) estiveram, f) fui, g) esteve, h) estiveste, i) esteve, j) foram, k) esteve, l) 
estivemos.  


