
Conjugando verbos regulares no Presente 
 
Presente do Modo Indicativo  
 

 

 Morar Vender Abrir 
Eu moro vendo abro 

Ele, ela, você mora vende abre 

Nós moramos vendemos abrimos 

Eles, elas, vocês moram vendem abrem 

 

Verbos regulares de primeira conjugação (terminados em –AR) 
Complete as frases com os verbos entre parênteses no presente do indicativo: 

 

1. (começar) Você começa o curso amanhã. Eu começo hoje.  
2. (morar) A senhora .................................. aqui? 

3. (ligar) Ele sempre .................................. para mim. 

4. (acordar) Eu .................................. cedo todos os dias. 

5. (falar) João .................................. inglês e alemão e Dulce .................................. espanhol. 

6. (ficar/tentar) A professora .................................. feliz quando nós .................................. falar português. 

7. (perguntar) O diretor .................................. o nome do novo engenheiro. 

8. (desligar) Os pais dele sempre .................................. a TV antes das nove da noite. 

 

 
Verbos regulares de segunda conjugação (terminados em –ER) 

Complete as frases com os verbos entre parênteses no presente do indicativo: 

1. (atender) Eu .................................. meus clientes de manhã.  
2. (atender) A secretária .................................. o telefone e eu .................................. a porta. 

3. (escrever) Nós sempre .................................. pouco. 

4. (comer) Tomás e Antônio .................................. muito. 

5. (aprender) Você .................................. inglês na escola? 

6. (responder) Eles não .................................. minhas perguntas. 



7. (receber) Paulo .................................. cartas dos seus amigos  

com frequência. 

8. (beber) Nós não .................................. cerveja de manhã. 

  

Verbos regulares de terceira conjugação (terminados em –IR) 

Complete as frases com os verbos entre parênteses no  

presente do indicativo: 

 

1. (assistir) Eu .................................. a T.V. todos os dias.  
2. (dividir) Ela .................................. a comida com o namorado. 

3. (discutir) Nós sempre .................................. por dinheiro. 

4. (imprimir) Vocês .................................. seu próprio material? 

5. (transmitir) O chefe .................................. boas mensagens para seus empregados. 

6. (partir) Meu trem .................................. desta estação. 

7. (decidir) Os diretores .................................. tudo na reunião. 

8. (exigir) A professora .................................. que os alunos cheguem na hora. 

 

Misturando tudo... 
Conjugue os verbos entre parênteses no presente do indicativo: 

1. (comprar/vender) Nós compramos e vendemos casas e apartamentos. 

2. (chegar/acender) As secretárias ........................................ cedo e ........................................ a luz do 

escritório. 

3. (andar/comer) Eu ........................................ muito e ........................................ pouco.  

4. (oferecer/garantir) O chefe ........................................ muitos benefícios nesta empresa e 

........................................ que todos os empregados estejam felizes. 

5. (abrir) Os bancos ........................................ às dez horas. 

6. (achar) Eu ........................................ que vai chover hoje.  

7. (fechar) O guarda ........................................ o parque todos os dias. 

8. (assistir) Meu filho ........................................ a filmes o dia inteiro.  

9. (gostar/fingir/conhecer) Eu não ........................................ dele. Ele sempre ........................................ que 

não me ........................................ . 

10. (entrar/escrever) A professora ........................................ na sala e .......................... .............. na lousa. 

11. (abrir/receber) O estagiário ........................................ as portas e ........................................ os  alunos. 

12. (permitir) Este parque não ........................................ a entrada de animais de estimação.  

 

 

 



 
—Vocês moram aqui no Rio? 
—Não, somos mineiros e moramos em 
Belo Horizonte. Estamos aqui em férias. 
 
Chamamos de mineiros as pessoas que 
nascem no estado de Minas Gerais. 
Os cariocas são aqueles que nasceram na 
cidade do Rio de Janeiro. Paulistas são os 
nascidos no estado de São Paulo, e 
paulistanos os que nasceram na cidade 
de São Paulo. Chamamos de gaúchos as 
pessoas que nascem no estado do Rio 
Grande do Sul.  
Você já tinha ouvido alguns destes 
nomes? 
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