
 

 

 

Nível: B1 

Vir e ver 
VER: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?sel=exact&query=ver&action=simplesearch&b

ase=form 

VIR: 

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

 

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

 

1. Eu ___ com bons olhos as medidas económicas que fora ontem anunciadas. 

2. As máquinas Polaroid eram aquelas máquinas fotográficas em que se tirava a 

fotografia e se ____ logo a imagem no papel. 

3. Eu tinha um livro de ilustrações que eu ___ todas as noites quando era pequena, 

antes de saber ler. 

4. Quando tinha muita febre, tinha pesadelos horríveis. Tinha visões. ____ cobras a 

subirem-me pelas pernas acima. 

5. ___ aquele?! Parecia o Elvis Presley! 

6. Perdemos o comboio por nossa culpa. Não ____ bem o horário… 

7. Eles já ____ a antestreia do filme em Cannes. 

8. Ouçam esta: fui multado anteontem e quis pagar logo a multa, mas o polícia disse-

me que não podia. ____ que estupidez! 

9. Ouviram-se tiros, mas nós não ___ ninguém. 

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

 

1. Tu disseste-me ontem que ___ comigo para NY. O que é que aconteceu? Já não 

___? 

2. O homem ___ sozinho pela berma da estrada, quando um carro, desgovernado, o  

atropelou. 

3. Nós já decidimos: vamos mesmo a esse workshop. E vocês? ___ ou ficam? 

4. A professora está atrasada… Ah! Deus queira que ___ bem tarde! Estou farta de a 

aturar, livra! 

5. O Zé ___ cá, sim, mas, como não te viu, foi-se embora. 

6. O acidente ocorreu às 14h, mas os bombeiros só ____ passado duas horas! 

7. Zé!! Já chegaste? Em que voo ___? 

8. Está-se a fazer tarde para o jantar. Os teus amigos nunca mais ___? 

 

 

Soluções: 1. 1.vejo; 2. via; 3. via; 4. via; 5. viste; 6. vimos; 7. viram; 8. vejam; 9. vimos. 

Soluções: 2. 1. vinhas; vens; 2. veio; 3. vêm; 4. venha; 5. veio; 6. vieram; 7. vieste; 8. vêm. 


