Exercícios – Verbos Irregulares

k) eu sei; nós sabemos

GABARITO DA FOLHA XEROCADA

l) eu peço; nós pedimos
m) eu ouço; nós ouvimos

Exercício 6
a) dançassem/cantassem/rissem
b) dançarão/cantarão/rirão

n) eu quero; nós queremos
o) eu requeiro; nós requeremos
p) eu valho; nós valemos

c) dançariam/cantariam/ririam
d) dança/canta/ri
e) dançai/cantai/ride

Exercício 11
b) que eu receei; que nós receemos
c) que eu freie; que nós freemos

Exercício 9
a) perdoo
b) impeço
c) caibo
d) meço
e) pulo
f) ouço
g) vêm
h) atêm
i) creem
j) detêm

d) que eu passeie; que nós passeemos
e) que eu nomeie; que nós nomeemos
f) que eu medeie; que nós mediemos
g) que eu anseie; que nós ansiemos
h) que eu remedeie; que nós remediemos
i) que eu incendeie; que nós incendiemos
j) que eu odeie; que nós odiemos
k) que eu saiba; que nós saibamos
l) que eu peça; que nós peçamos
m) que eu ouça; que nós ouçamos
n) que eu queira; que nós queiramos
o) que eu requeira; que nós requeiramos

Exercício 10

p) que eu valha; que nós valhamos

b) eu receio; nós receamos
c) eu freio; nós freamos
d) eu passeio; nós passeamos
e) eu nomeio; nós nomeamos
f) eu medeio; nós mediamos
g) eu anseio; nós ansiamos
h) eu remedeio; nós remediamos
i) eu incendeio; nós incendiamos
j) eu odeio; nós odiamos

Exercício 12
a) bloqueiem
b) entretêm
c) remedeie
d) provêm
e) água
f) preveem
g) atêm
h) averiguem

i) valha

l) Não vás agora, pois está muito escuro e tu podes

j) demos

ser assaltado.
Não vades agora, pois está muito escuro e vós

Exercício 13

podeis ser assaltados.

a) Realiza teu trabalho com atenção.

m) É bom releres tudo aquilo que já tenhas lido.

Realizai vosso trabalho com atenção.

É bom relerdes tudo aquilo que vós já tenhais lido.

b) Diz(e) a todos que tu não irás à excursão.

o) Vem logo e junta-te a nós.

Dizei a todos que vós não ireis à excursão.

Vinde logo e juntai-vos a nós.

c) Nunca te indisponhas com quem deseja ajudar-

p) Vê bem o que tu vais dizer aos teus funcionários.

te.

Vede bem o que vós ides dizer aos vossos

Nunca vos indisponhais com quem deseja ajudar-

funcionários.

vos.
d) Sê cauteloso quando estiveres dirigindo.

Exercício 14

Sede cautelosos quando estiverdes dirigindo.

a) refizesse / mantivesse

e) Vem com teus pais à minha festa de formatura.

b) vieres / vira / vires

Vinde com vossos pais à minha festa de formatura.

c) dispuser / fizer

f) Põe bastante amor naquilo que tu fazes.

d) reouvesse / houvesse

Ponde bastante amor naquilo que vós fazeis.

e) intervindo / contraproposto / haveriam

g) Não queiras nos impor as tuas ideias.

f) titubeia

Não queirais nos impor as vossas ideias.

g) mantinham / mantinham-se

h) Afasta-te das drogas se desejas ter uma vida

h) intervieram / desaviessem

mais saudável e digna.

i) detiverem / reaverão

Afastai-vos das drogas se desejais ter uma vida

j) vir / anunciará

mais saudável e digna.

k) contenha / reaverá

i) Mantém tua palavra e não negues apoio a quem

l) percamos

sempre te auxiliou.

m) previsse / provesse / proviesse

Mantende vossa palavra e não negueis apoio a

n) reouver / mantiver

quem sempre vos auxiliou.

o) entretiverem

j) Manda-me, por favor, os livros que te emprestei.
Mandai-me, por favor, os livros que vos emprestei.
k) Jamais julgues para não seres julgado.
Jamais julguei para não serdes julgados.

