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Conjugando verbos 

Presente do Indicativo Gostar 

Eu gosto 

Ele, ela, você gosta 

Nós gostamos 

Eles, elas, vocês gostam 

 
 
 

Eu gosto de... 
 
 
Eu gosto de andar. 
Meu carro é muito bom. Gosto dele. 
Eu gosto do hotel Brasília. 
Eu gosto desta cidade. 
Eu não gosto daquela professora. 

 
 

Eu gosto desta cidade. 

 

Eu gosto desse livro com você. 

 

Eu gosto daquele carro. 

 

Eu gosto dele. 

 

 

DE + ELE = DELE 
DE + ELA = DELA 
DE + ELES = DELES 
DE + ELAS = DELAS 

 

DE + ESTE = DESTE 
DE + ESTA = DESTA 
DE + ESTES = DESTES 
DE + ESTAS = DESTAS 

 

DE + ESSE = DESSE 
DE + ESSA = DESSA 
DE + ESSES = DESSES 
DE + ESSAS = DESSAS 

 

DE + AQUELE = DAQUELE 
DE + AQUELA = DAQUELA 
DE + AQUELES = DAQUELES 
DE + AQUELAS = DAQUELAS 
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Complete com o verbo gostar + DELE, DELA, 
DELES ou DELAS. 
 

1. Estes prédios são antigos. Gosto deles. 

2. Esta casa é moderna. Gosto 

.................................. 

3. Esta cidade é antiga. João  .................................. 

4. Este aeroporto é moderno. Você ...................... 

...............................? 

5. Meu carro é velho. Mas eu .................................... 

........................ 

6. Nossas amigas são simpáticas. Nós 

......................... ............................. 

7. Meus livros são antigos. Eu ............................ 

..................................... 

Complete com o verbo GOSTAR e a 

preposição DE: 

 

1. Vamos a pé. Gosto de andar. 

2. Ele .................................... morar no centro. 

3. Ela .................................... morar em São Paulo. 

4. Vocês não .................................... falar inglês. 

5. Meus amigos .................................... visitar 

museus. 

6. Você .................................... cerveja? 

7. Nós .................................... casas antigas. 

8. Eu .................................... prédios modernos. 

 

Complete com o verbo GOSTAR e a 

preposição DE, fazendo as contrações 

necessárias: 

 

1. Gosto do aeroporto novo. 

2. Gosto da parte velha da cidade. 

3. Eu gosto muito ............ amigos ................. meu 

filho. 

4. Meus amigos ................................ muito 

..................... casa nova. 

5. Você ............................................. planos .............. 

novo diretor? 

6. Nós ............................................... prédio .................. 

Correio. 

7. Eles ......................................... filmes franceses. 

8. Eu .................................... casa da Mônica. 

 

Complete com DE + Pronomes 

demonstrativos: 

 

 

1. O aeroporto desta cidade é antigo. 

2. Eles gostam ................................... carro ali. 

3. Eu gosto do diretor .............................. firma. 

4. Minha amiga gosta ...................... livro aí com 

você. 

5. As calçadas .......................... cidade são velhas. 

6. As portas .............................. salas ali estão 

abertas. 

7. A chave ............................... gaveta aqui está na 

mesa. 

8. Os clientes .......................... firma são 

americanos. 

 

 


