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Diálogos  
(extraído do livro Falar... Ler... Escrever) 
 

A cidade 

 
— Venha comigo! Vou mostrar a cidade para você. 
— Para onde vamos primeiro? 
— Vamos para o centro, de ônibus. Há um ponto de ônibus 

ali na esquina. 
— De ônibus não. Vamos a pé. Gosto de andar. E você? 
— Eu também gosto. Veja. Esta é a parte velha da cidade.  

Aqui, nesta calçada, é o Correio. Naquela calçada ali, é a 
Prefeitura. Lá, naquela esquina, é o cinema. 

— Estes prédios são antigos. Gosto deles. E você? Você 
também gosta? 

— Gosto, sim. Há uma estação rodoviária nova no 
subúrbio. Ela tem quatro andares e é moderna.  

— O aeroporto desta cidade também é moderno? 
— É, sim. Tem cinco anos.  

 

Pedindo uma informação 

 
— Uma informação, por favor. 
— Pois não. 
— Há um ponto de ônibus nesta esquina? 
— Não. Nesta esquina, não. O ponto de ônibus é ali, naquela 

calçada. 
— Obrigado. 
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Conjugando verbos 
 
—Para onde vocês vão? 
—Vamos para o centro. 

Presente do Indicativo IR 

Eu vou 

Ele, ela, você vai 

Nós vamos 

Eles, elas, vocês vão 

 
     Na conversação:  PARA O = “PRO” 

PARA ou PARA A = “PRA”  
PARA AS = “PRAS”  
PARA OS = “PROS” 

 
 

1. (centro) Para onde vamos? Vamos para o centro. 
 

2. (aeroporto) Para onde vocês vão?  

3. (Estação rodoviária) Para onde ele vai? 

4. (ponto de ônibus) Para onde você vai? 

 
5. (França) Para onde Antônio vai? 

6. (Brasília) Para onde a senhora vai? 

7. (fábrica) Para onde eles vão? 

8. (Belo Horizonte) Para onde você vai? 

9. (Canadá) Para onde vamos? 

10. (Avenida das Bandeiras) Para onde vocês vão? 

 
Complete com IR no presente do indicativo: 
 
João, meu marido, ................... para o escritório e eu ............................. para o banco. Meus filhos 

.................... para a escola. Ao meio-dia, nós ........................ para casa. Hoje, João não .................... para o 

escritório. Ele e eu ......................... para o Rio de Janeiro. 
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Meios de transporte e verbos de locomoção 
 

 
 

 Terrestre: 
o carro 
o metrô 
o trem 
o táxi 
o UBER 
a bicicleta 
a motocicleta 
o ônibus 
o bonde 
o esqueite 

Aéreo: 
 o avião 
 o helicóptero 
 o balão 
 o dirigível 
 o planador 
 a asa-delta 
 o paraquedas 
 o ultraleve 

Hidroviário: 
 o navio 
 o barco 
 a lancha 
 a caravela 
 a balsa 
 o submarino 
 a jangada 
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 pegar carona = ir de carona 
 

(extraído do livro Muito Prazer) 

 
Complete com o presente do verbo IR e os meios de transporte entre parênteses. 

 

1. (ônibus) Eu vou de ônibus para a cidade  
 

2. (táxi) Eu vou .......................................... para o centro. 

3. (carro) Nós .......................................... .......................................... para a fábrica.  

4. (avião) Roberto .......................................... .......................................... para o Canadá.  

 

5. (ônibus) Você .......................................... ..........................................  para o escritório.  

6. (metrô) Os funcionários .......................................... .......................................... para o trabal ho. 

7. (pé) Nós .......................................... .......................................... para a escola.  

8. (trem) A galera .......................................... .......................................... para a faculdade.  

 
Qual é a pergunta? 

 

Como vocês vão para o centro? Vamos de ônibus. 

 Vamos de avião. 

 Ele vai a pé. 

 Vou de metrô. 

 Ela vai de trem. 

 Eles vão de carro. 

 Elas vão de navio. 
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Leitura 
Terminal Rodoviário do Tietê: o segundo maior terminal rodoviário do mundo. 

 
 O Terminal Rodoviário do Tietê é o maior terminal rodoviário da América Latina e o 
segundo maior do mundo; perde apenas para o de Nova Iorque. Ele está situado num terreno de 
120.000 m2 (cento e vinte mil metros quadrados) e ocupa uma área construída de 54.480 m2 

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados). Esse terminal funciona 24 
(vinte e quatro) horas por dia, conta com 65 (sessenta e cinco) empresas rodoviárias, 135 (cento 
e trinta e cinco) bilheterias e 304 (trezentas e quatro) linhas de ônibus que atendem a 1.010 (mil 
e dez) cidades. 

http://www.passagem-em-domicilio.com.br/rodoviaria.asp 
(extraído do livro Muito Prazer) 
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