
 

 

Nível: A2 

Uso do pretérito perfeito 

Depois de leres a informação abaixo, preenche os espaços em branco em cada exercício. 

 

Pretérito Perfeito Simples do Indicativo 

 

Verbos regulares 
 

 Falar Beber Abrir 

Eu falei bebi abri 

Tu falaste bebeste abriste 

Ele Ela/  Você falou bebeu abriu 

Nós fa ál mos bebemos abrimos 

Eles/  Elas/Vocês falaram beberam abriram 

 

Verbos irregulares 
 

 eu tu ele/  ela/você nós eles/  elas/vocês

Dar dei deste deu demos deram 

Estar estive estiveste esteve estivemos estiveram 

Dizer disse disseste disse dissemos disseram 

Fazer fiz fizeste fez fizemos fizeram 

Haver - - houve - - 

Poder pude pudeste pôde pudemos puderam 

Querer quis quiseste quis quisemos quiseram 

Saber soube soubeste soube soubemos souberam 

Ser fui foste foi fomos foram 

Ter tive tiveste teve tivemos tiveram 

Trazer trouxe trouxeste trouxe trouxemos trouxeram 

Ver vi viste viu vimos viram 

Ir fui foste foi fomos foram 

Vir vim vieste veio viemos vieram 

Pôr pus puseste pôs pusemos puseram 

 

 

 

Usamos o Pretérito Perfeito Simples do Indicativo para exprimir ações realizadas no passado  :

• No domingo fui ao cinema. 

• A Margarida chegou atrasada à aula de português. 

• Ao almoço comi uma sopa de legumes e bebi um sumo de laranja. 

• No verão passado, o Jorge esteve no Algarve. 

• Hoje não tivemos aulas! 

 

 



 

 

 
1. Completa os espaços com os verbos entre parênteses no Pretérito Perfeito Simples do 

Indicativo. 

 

1. Na segunda-feira nós não _________________ (ter) aula de matemática. 

2. Hoje o Rodrigo _________________ (almoçar) no refeitório. Ele 

_________________ (comer) peixe grelhado com legumes. 

3. Na semana passada, a Marina _________________ (estar) doente. Ela 

_________________ (ir) ao médico e só _________________ (voltar) à escola na 

sexta-feira. 

4. Ontem eu _________________ (ter) um teste de português. Eu _________________ 

(estudar) muito, por isso, o teste não _________________ (ser) difícil. 

5. O Ivan _________________ (nascer) na Ucrânia. O Pedro e a Rita 

_________________ (nascer) em Portugal, e eu _________________ (nascer) em 

Angola. 

6. Ontem nós _________________ (jogar) futebol na aula de Educação Física. 

7. Hoje eu _________________ (acordar) às oito horas. (Eu) _________________ 

(tomar) banho, _________________ (lavar) os dentes, _________________ -me (vestir) 

e _________________ (tomar) o pequeno-almoço. (Eu) _________________ (ir) a pé 

até à escola e no caminho _________________ (encontrar) um colega. Nós 

_________________ (chegar) à escola às nove e meia e a primeira aula 

_________________ (começar) às dez horas. 

 

2.       Responde às seguintes perguntas usando apenas o verbo. 

 

1. Fizeste os trabalhos de casa? ____________________. 

2. Tomaste o pequeno-almoço?____________________. 

3. Chegaste a horas à escola? ____________________. 

4. Leram o texto? ____________________. 

5. Fizeram o exercício? ____________________. 

6. O Pedro está doente? ____________________. 

7. Estudaste durante o fim de semana? ____________________. 

8. Viste o filme ontem à noite? ____________________. 

9. Foram à praia no sábado? ____________________. 

10. Almoçaste na escola? ____________________. 



 

 

 

3. Lê com atenção o quadro sobre o fim de semana do Pedro. De seguida, completa o 

exercício de acordo com o exemplo. 

 Sábado Domingo 

 

 

manhã 

Acordar às 09h00 Dormir até    às 11h00 

Ir às compras com a mãe.  

Fazer os trabalhos de casa às 
11h00 

 

  

 

 

tarde 

Almoçar com os avós às 
13h00 

Almoçar em casa às 13h00 

Regressar a casa às 18h00  

 Jogar à bola com os amigos. 
  

 

 

noite 

Jantar às 20h00 Tomar  banho às    20h00 
Ver um filme  

 Jantar às 21h00 
Deitar-se à meia-noite. Deitar-se às 23h30 

 

Exemplo: No sábado de manhã, o Pedro acordou às 09h00. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

No domingo 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soluções:  

1.1. tivemos;  2. almoçou; comeu; 3. esteve; foi; voltou; 4. tive; estudei; foi; 5. nasceram; nasci; 6. jogámos; tomei; 

lavei; vesti(-me); chegámos; começou. 

2.1. Fiz; 2. Tomei; 3. Cheguei; 4. Lemos; 5. Fizemos; 6. Está; 7. Estudei; 8. Vi; 9. Fomos; 10. Almocei. 

3. (No sábado de manh ,ã  o Pedro acordou às 09h00). Foi às compras com a mãe. Às 11h00 fez os trabalhos de casa. 

À tarde almoçou com os avós às 13h00. Regressou a casa às 18h00. À noite jantou às 20h00 e viu um filme. Deitou-

se à meia-noite. 

(No domingo) de manhã, o Pedro dormiu até às 11h00. À tarde almoçou às 13h00 e jogou à bola com os amigos. À 

noite tomou banho às 20h00, jantou às 21h00 e deitou-se às 23h30. 


