
 

 

 

Nível: B1 

VIR e PÔR 

Vir: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=96902&highlight=^vir

$ 

Pôr: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?sel=exact&query=p%F4r&action=simplesearch

&base=form  

 

1. Preenche os espaços em branco com as diferentes formas do verbo VIR. 

 

1. «____, vi e venci » (Júlio César). 

2. A crise económica ____ para ficar. 

3. Eu ____ de longe! Andei muito para aqui chegar! 

4. Viste o patrão quando entrou? Ele ____ furioso! 

5. Faço anos amanhã. ____ à minha festa? 

6. Desculpem, nós já jantámos. Eu não sabia que vocês também ____. 

7. Raramente os grandes actores de Hollywood ____ a Portugal, o que é pena. 

8. O ministro editou um despacho que dizia uma coisa, e agora ____ dizer outra! 

9. Na primavera, as andorinhas ____ fazer os seus ninhos aqui. 

 
10. Anda, Zé, ____ embora daqui. 

11. O carro ____ todo o caminho a deitar fumo. 

12. As relações entre o casal ___-se  agravando de dia para dia. Não sei que decisão 

eles irão tomar… 

13. Recebi esta encomenda. É para ti. Já ____ assim meia desembrulhada. 

14. Estás toda despenteada. ____ de mota? 

15. Foi uma viagem horrível! O miúdo ____ todo o caminho a chorar. Estava a ver que 

nunca mais chegávamos! 

16. Mas, afinal, o que é que vocês ____ fazer a Lisboa, se estiveram sempre metidos 

no hotel? 

17. Prometeste pagar o dinheiro que nos devias e nunca mais! Pois hoje nós ____ aqui 

dizer-te que ou pagas ou chamamos a polícia! 

18. Eu hoje ____ aqui falar-vos de moléculas. 

 



 

 

2. Preenche os espaços em branco com as diferentes formas do verbo PÔR. 

 

1. Onde é que eu ____ os meus óculos, viste? 

2. Nunca sabes onde ____ nada… 

3. Quando eu era mais novo, ____ sempre gel no cabelo, de manhã, antes de sair de 

casa. 

4. O Zé deu-lhe um murro tão forte que lhe ____ um dente a abanar. 

5. No funeral, todos nós ____ rosas na campa da nossa avó. 

6. As crianças entraram no escritório e ____ tudo virado do avesso. 

7. A atriz ____ vários colares, mas não gostava de se ver com nenhum. 

8. Venham! Já ____ a sopa na mesa. 

9. O Zé está mal de finanças. Já ____ o cão à venda e tudo! 

10. Lembras-te de quando, naquela noite, com as nossas guitarras, ____ toda a gente 

a dançar? 

11. O meu tio, antes de ficar cego, ____-se a escrever sonetos ao fim da tarde. 

12. Se a minha sogra me chatear a cabeça, nunca mais ____ os pés naquela casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1. vim; 2. veio; 3. vim; 4. vinha; 5. vens; 6. vinham; 7. vêm; 8. vem; 9. vêm; 10. vamos; 11. veio; 12. vêm; 

13. vinha; 14. vieste; 15. veio; 16. vieram; 17. vimos; 18. venho. 

Soluções: 2. 1. pus; 2. pões; 3. punha; 4. pôs; 5. pusemos; 6. puseram; 7. punha; 8. pus; 9. pôs; 10. pusemos; 11. 

pôs; 12. ponho 

 


