
 

 

Nível: A1 

Falo ou falou? 

1. Completa as frases. Deves usar o verbo na forma verbal indicada no final de 
cada frase.  

 

a) O professor _________ os alunos escreverem 10 vezes a palavra «inócuo». (MANDAR, 

no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

b) Todos os anos, pelo Natal, ________ sempre um postal ilustrado aos meus amigos. 

(MANDAR, no presente, 1.ª pessoa do singular) 

c) _____________ violino desde os seis anos. (TOCAR no presente, 1.ª pessoa do singular) 

d) Quem ___________ à campainha? (TOCAR no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

e) O João Ratão _________ pela cozinha, sentiu o cheirinho da sopa, subiu para o 
caldeirão e… caiu lá dentro! (PASSAR no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

f) Eu _________ os meus fins de semana a cozinhar. Que seca! (PASSAR no presente, 1.ª 

pessoa do singular) 

g) O assaltante entrou em casa, __________ uma medalha e um fio de ouro, uma 
moldura em prata e… um pote de mel. A polícia anda à procura de um ladrão guloso… 
(ROUBAR no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

h) Quando passo pelo quintal da Sra. Quinhas, não resisto e _________ sempre uma 
rosa do seu jardim para pôr na jarra do meu quarto. (ROUBAR no presente, 1.ª pessoa do 

singular) 

i) O Júlio combinou encontrar-se com a Susana no café Vitória, mas ficou pendurado. 
____________ mais de duas horas e ela não apareceu. O Júlio ficou de coração partido 
e cabeça perdida… (ESPERAR no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

j) Eu _________ com o pé esquerdo porque sou canhoto. (CHUTAR no presente, 1.ª pessoa 

do singular) 

k) Ronaldo __________ direito à baliza, mas a bola foi ao poste. Azar! (CHUTAR no 

pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

l) Em geral, não ________ dinheiro em roupa cara, mas em livros. As minhas colegas 
dizem que eu me armo em intelectual, mas eu não quero saber. (GASTAR no presente, 1.ª 

pessoa do singular) 

m) O Rui _________ o tempo todo do teste a tentar copiar pelo colega do lado e, 
quando o teste acabou, ele ainda não tinha respondido a metade das perguntas. É 
bem feito! (GASTAR no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 

n) Eu _______ mal, por isso só vou para o mar quando está maré baixa. (NADAR no 

presente, 1.ª pessoa do singular) 

o) Os gatos sabem ou não sabem nadar? Sabem! O meu gato andava a ver se pescava 
um peixe num pequeno lago que a minha avó tem atrás, no quintal. De repente, o 
bichano assustou-se e caiu lá dentro. Ele ________ para a borda do lago num instante! 
Nunca vi melhor nadador! (NADAR no pretérito perfeito, 3.ª pessoa do singular) 



 

 

 

 

Soluções: a) mandou; b) mando; c) Toco; d) tocou; e) passou; f) passo; g) roubou; h) roubo; i) Esperou; j) chuto; k) 
chutou; l) gasto; m) gastou; n) nado; o) nadou. 


