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Conjugando verbos 

Presente do Indicativo TER 
Eu tenho 

Ele, ela, você tem 

Nós temos 

Eles, elas, vocês têm 

 
1. Eu tenho dinheiro no banco. 

2. Luís e Tereza ......................... quatro filhos. 

3. Você .................. tempo? Não, eu não ................. 

tempo. 

4. Aquele prédio ali .................. oito andares. 

5. O senhor .................... sorte! 

6. Nós .................... uma professora de Recife. 

7. Minha filha .................... três anos. 

8. O Rio de Janeiro .................. muitos turistas. 

 
1. Você tem dinheiro? (cartão de crédito) 
Não, eu não tenho dinheiro. Tenho cartão de crédito. 

 

2. Ele tem uma casa (apartamento)? 
  
3. Eles têm sorte? (azar) 
 
4. Nós temos dinheiro no banco? (dinheiro na firma) 
 

 

5. Vocês têm a chave do carro? (chave da casa) 
 
6. O médico tem casa na montanha? (casa na praia) 
 
7. Os armários têm documentos? (livros) 
 
8. Brasília tem prédios antigos? (prédios modernos) 
 
9. A estação Rodoviária tem trens? (ônibus) 
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Você tem tudo o que eles têm? (extraído do Bem-vindo) 
  
Entreviste seu colega e veja o que vocês têm em comum: 
Bens materiais: casa, carro, terreno, TV, vídeo, 
computador, dinheiro, conta no banco, dívida, etc. 
Relacionamento humano: família, irmãos, filhos, 
namorado(a), amigos, inimigos, etc. 
Coisas abstratas: problema, dúvida, pergunta, resposta, 
compromisso, razão, etc. 
 
 
 
 

Trote 
 Um menino pegou o telefone e ligou para o açougueiro:  
 ⎯ Bom dia! O senhor tem cabeça de porco? 
 ⎯ Tenho sim – disse o açougueiro. 
 ⎯ Tem também rabo de porco? 
 ⎯ Sim. 
 ⎯ E barriga de porco? 
 ⎯ Claro. 
 ⎯ Tem cara de porco? – perguntou o menino.  
 ⎯ Sim. 
 ⎯ E pata de porco, o senhor tem? 
 ⎯ Sim. 
 ⎯ Puxa! – exclamou o menino. O senhor deve ser bem feio, hein? 
 

(http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_criancas.jhtm, acessado em 20 dez. 2008.) 

  
  

http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_criancas.jhtm
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O que fazer no seu bairro 
  (extraído do livro Muito Prazer) 

 

 
 
 

Coloque as palavras abaixo nos locais corretos no mapa: 
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Enumere os locais da primeira coluna com as atividades da segunda coluna (mais de uma 
atividade por local é possível). 
 

1 o supermercado  tomar café 
2 o cinema  comprar remédio 
3 a cafeteria  jantar 
4 a farmácia  enviar correspondências  
5 a livraria  sacar dinheiro / pagar contas 
6 a lanchonete  assistir à missa / culto 
7 a igreja  fazer compras 
8 o bazar  comprar carnes 
9 a floricultura  fazer cópias de documentos 

10 o posto de gasolina  comprar presentes 
11 a papelaria  comprar livros, CDs, revistas 
12 a padaria  comprar arranjo de flores 
13 o açougue  comprar verduras 
14 a quitanda de verduras  conversar 
15 a loja de roupas  comprar pão fresco 
16 o banco  comprar roupas 
17 o correio  encher o tanque 
18 o restaurante  comer um salgadinho 

19 o parque  assistir a filmes 

 
Exercício oral: onde você gosta de... 

1. almoçar/ jantar? 
2. assistir a filmes? 
3. conversar? 
4. pagar contas? 

5. tomar café? 
6. fazer compras? 
7. correr/ caminhar? 

 

Acentuação das paroxítonas 
 
 
Ñ Todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente devem ser acentuadas Ò 

 
farmácia 
escritório 
secretária 

X 
padaria 
gostaria 

secretaria 
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