
 

 

Nível: A1 

Tempos verbais (verbos regulares) 

1. Lê a informação abaixo 

 

Há palavras ou grupos de palavras que servem para indicar o momento em que 
acontece alguma coisa. 

• Agora, neste momento, neste instante indicam que acontece alguma coisa no 
momento em que se fala. 

• Ontem, no outro dia, anteontem ou no mês passado indicam que o que se diz 
aconteceu no momento anterior àquele em que se fala. 

• Amanhã, depois de amanhã, no próximo mês ou daqui a pouco apontam para um 
tempo futuro, posterior ao momento em que se fala. O tempo futuro pode ser 
expresso com os verbos no presente: «Amanhã tenho uma consulta.», «No próximo 
mês faço anos.» 

ESTAR - Presente 
eu estou 
tu estás 
ele está 
nós estamos 
eles estão 

IR - Presente 
eu vou 
tu vais 
ele vai 
nós vamos 
eles vão 
 

ENCONTRAR - Pretérito Perfeito  
eu encontrei 
tu encontraste 
ele encontrou 
nós encontrámos 
eles encontraram 

COMPRAR - Pretérito Perfeito 
eu comprei 
tu compraste 
ele comprou 
nós comprámos 
eles compraram 
 

FICAR - Pretérito Perfeito 
eu fiquei 
tu ficaste 
ele ficou 
nós ficámos 
eles ficaram 

REGRESSAR - Pretérito Perfeito 
eu regressei 
tu regressaste 
ele regressou 
nós regressámos 
eles regressaram 

 

 

 



 

 

2. Preenche os espaços com as formas corretas dos verbos indicados entre 
parêntesis. 

 

1. Não me digas nada. Agora _______ (ESTAR) ocupado, não vês? 

2. Amanhã não _______(IR) ao treino, porque preciso de estudar.  

3. No outro dia, _______ (ENCONTRAR) o teu primo no cinema.  

4. Ele ______ (IR) sair agora. Espera por ele à porta.  

5. Ontem nós _______ (COMPRAR) dois pares de calças e umas sapatilhas.  

6. Alô! Mande alguém ao Piso 3. Nós ______ (FICAR) presos no elevador...  

7. Depois de amanhã _______ (IR) fazer sol.  

8. Daqui a pouco, os meus primos ________ (IR) chegar e eu ainda não tenho o jantar 
pronto!  

9. Ele _________ (REGRESSAR) a Portugal no mês passado. 

10. Ontem _______ (IR) com a minha prima visitar a minha avó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. estou; 2. vou; 3. encontrei; 4. vai; 5. comprámos; 6. ficámos; 7. vai; 8. vão; 9. regressou; 10. Fui. 


