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Verbos Irregulares: FAZER e DAR 
 

 

 
 
Complete com o verbo fazer no presente do indicativo: 
 

1. Eles não ....................................... favores, mas eu .......................................  
2. Eu não ....................................... isto. E você? Você .............................. .........? 
3. Nós não ....................................... viagens longas. E eles? Eles .......................................?  
4. Eles ....................................... compras aos sábados. E vocês? Quando vocês ..................................... ..? 
5. Ela ....................................... o trabalho em casa, mas todo mundo ....................................... na fábrica.  
6. A gente ....................................... cursos interessantes. E ele? Eu acho que ele não ............................ 
7. Elas ....................................... tudo rápido, mas ele não ...................................... Ele 

....................................... tudo devagar. Eu também. 
 
Complete com o verbo fazer no pretérito perfeito do indicativo: 
 

1. Eu não ....................................... isso. Quem .......................................? 
2. Eu ....................................... tudo direito, mas ele não .......................................  
3. Ela ....................................... um almoço muito gostoso. 
4. Nós não ....................................... compras. Alguém .......................................?  
5. Você não ....................................... seu trabalho. Ninguém ....................................... .  
6. Vocês já ....................................... as malas? Eu ainda não ....................................... .  
7. Meus amigos ....................................... uma longa viagem, mas a gente não .......................................  .  
8. Todo mundo ....................................... tudo certo, menos ele. Ele ....................................... tudo 

errado. 
 

 FAZER DAR 
 

Presente 
Pretérito 
Perfeito Presente 

Pretérito 
Perfeito 

Eu faço fiz dou dei 
Ele, ela, você faz fez dá deu 

Nós fazemos fizemos damos demos 
Eles, elas, vocês fazem fizeram dão deram 
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Expressões com o verbo FAZER: 
 
fazer... 

frio, calor, sol compras um pagamento seguro as unhas, a barba 
uma viagem um exame um discurso anos, aniversário a cama 

um favor um cheque um negócio as malas o jantar 
     

 
Fazer questão de...   Faço questão de que vocês venham jantar comigo. 
Fazer bem, mal a alguém  Café me faz mal. 
     O ar das montanhas vai lhe fazer bem. 
Fazer de conta   Ele fez de conta que não me viu. 
 

 
 
Complete com o verbo dar no presente do indicativo: 

1. Aqui a gente ....................................... informações, mas lá ninguém ....................................... .  
2. Nós ....................................... explicações para o diretor. Eles também ....................................... .  
3. Vocês ....................................... informações por telefone, mas ele não ....................................... .  
4. Eu não ....................................... gorjeta. E você? Você .......................................?  
5. Quem ....................................... aula de Português? Você .......................................?  
6. Todo mundo ....................................... descontos, mas eu não ....................................... . 

 
Complete com o verbo dar no pretérito perfeito do indicativo: 

1. Ontem, nós ....................................... uma festa. Foi ótima. 
2. Eu gostei muito do livro que vocês me ....................................... . 
3. O que você ....................................... para ela? Eu não ................................ nada. 
4. A gente ....................................... bom-dia para ela, mas ela não respondeu. 
5. Todo mundo ....................................... gorjeta, por isso eu também ....................................... .  
6. Quem lhe ....................................... permissão para entrar? Ninguém ....................................... .  
7. Eles já ....................................... o novo endereço, mas não ....................................... o número do 

telefone. 
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Expressões com o verbo DAR: 
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Considerando a lista da página anterior, numere as frases abaixo de acordo com seu sentido. 
[______] Desculpe, não deu para telefonar. 
[______] Ele me deu um pontapé.  
[_______] Dou-lhe parabéns pelo seu aniversário. 
[_______] Quando está muito quente não dá para trabalhar 
direito. 
[______] A porta do restaurante dá para o parque. 
[______] Um quilo de açúcar não vai dar para fazer os doces. 
[______] É pena, mas eu não dou para música. 
[______] Tudo deu errado porque não planejamos direito a 
viagem. 
[______] Elas se dão muito bem. São grandes amigas. 
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