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Estudo dos verbos: SER, ESTAR e FICAR 
 

Quando esses verbos devem ser usados? 

 

 
 

SER ou ESTAR? 

 

1. Hoje ........................ quente. 
2. Ele ........................ inteligente. 
3. Ele ........................ americano. 
4. Nós ........................ contentes agora. 
5. Nossos amigos ........................ na sala. 
6. Nós ........................ brasileiros. 
7. A Suíça ........................ um país bonito. 
8. Eu ........................ aqui agora. 
9. Os copos ........................ na mesa e 

........................ de cristal. 
10. Onde ........................ seu carro? Na garagem? 

11. O Brasil ........................ um país muito 
grande. 

12. Ele ........................ médico e ....................... . 
no hospital agora. 

13. O Alasca ........................ frio. A Sibéria 
também ......................... 

14. Ele ........................  cozinheiro e 
........................ no restaurante agora. 

15. Eles ........................ estrangeiros. Eles 
........................ no Brasil para trabalhar.

 

 

SER: quando indica um estado permanente, posse, tempo cronológico, profissão, religião ou com 

expressões impessoais. 

 Exemplos: 

 “Este carro é do Roberto.” 

 “Agora é primavera. Hoje é dia cinco.” 

 “Ele é jornalista.” 

“Ele é diretor da firma.” 

“Somos católicos.” 

“Eles são socialistas.” 

“É importante falar inglês.” 

Complete com SER ou ESTAR: 

1. Ronaldo ........................ aqui. 
2. Ronaldo ........................ muito prático. 
3. Ronaldo ........................ na praia porque é 

verão. 
4. Ronaldo ........................ especialista em 

informática. 
5. Ronaldo ........................ feliz hoje. 
6. Ronaldo ........................ meu irmão. 
7. Ronaldo ........................ protestante. 

8. Ronaldo ........................ de Curitiba. 
9. Ronaldo ........................ com os amigos no 

bar. 
10. Ronaldo ........................ com fome porque 

já são duas horas. 
11. Ronaldo, este livro não ........................ meu. 

........................ seu? 
12. Ronaldo ........................ meu chefe. 
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Ele está com fome. O que ele vai fazer? Ele vai almoçar. 
1. Ele está com sede. 

 

2. Ele está com fome. 

 

3. Eles estão com calor. 

 

4. Eles estão com frio. 

 

5. Ela está com sono. 

 

6. Vocês estão com pressa. 

 

7. Ele está com dor de cabeça. 

 

 

Complete as frases abaixo e as palavras cruzadas: 

 

1. Ela está no hospital, mas não é paciente.  
2. O relógio não ___________ certo, mas também não __________ adiantado.  
3. Ele ___________ na classe, mas não __________ aluno.  
4. Ela ___________ no escritório, mas não _________ gerente. 
5. Eu não estou com fome, mas _________ com ___________. 
6. Eles ____________ no restaurante, mas não __________ clientes. 
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ESTAR ou FICAR: localização de edifícios e localidades no 

espaço. 

“A Casa Brasileira está ao lado do bar Calberdos.”  

“A Casa Brasileira fica ao lado do bar Calberdos.”  
 

ESTAR: para estados (incluindo meteorologia) ou localizações 

(tempo e espaço). 

“Eu estou com fome.” 

“Hoje está frio.” 

 

FICAR: também pode indicar estados e localizações, mas tem uma ideia de permanência ou de 

mudança não planejada, eventualmente súbita. 

 

Exemplos: 

“Ele está no escritório.” (localização) 

“Ele sempre fica no escritório até tarde” (permanência) 

“Ele está estressado.” (estado) 

“Ele ficou estressado durante a reunião.” (mudança de estado) 

“Eu fico triste quando ele viaja.” (mudança de estado) 

“A Casa Brasileira fica no centro de Cartago.” (localização) 

 
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-valor-dos-verbos-estar-e-ficar/31032 

 

Complete com os verbos SER, ESTAR ou FICAR no tempo verbal apropriado para cada situação: 

 

1. Minha casa ........................ na Rua Aurora, mas eu não ........................ em casa agora. 

2. Nós ........................ no escritório e o escritório ........................ na Avenida Paulista. 

3. Onde ........................ o banheiro dos homens? 

4. Onde ........................ Pedro? 

5. Ele ........................ doente. (agora) 

6. Nós ........................ engenheiros de produção e elas ........................ arquitetas. 

7. Paulo ........................ casado com Júlia. A casa deles ........................ nos Jardins. 

8. Eles ........................ muito simpáticos com as pessoas. 

9. A oficina mecânica ........................ perto da farmácia. 

10. Você ........................ errado, eu ........................ certo! 

11. O supermercado ........................ longe do correio. 

12. Franklin Chang ........................ da Costa Rica e Neymar ........................ brasileiro. 

13. Os vizinhos dele ........................ simpáticos. 

14. Eu e meu filho ........................ na sala. Minha esposa ........................ no quarto. 

15.  Ele seguiu viagem, mas sua bagagem ........................ em São Paulo.  
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Preencha os espaços com os verbos TER, SER, ou ESTAR: 

 

O nome dela ........... Mary e ........... americana. Ela ........... 19 (dezenove) anos e ........... estudante. 

........... muito alegre e inteligente. ........... no Brasil há três meses e ........... contente em viver aqui. 

........... solteira e seus pais ........... nos Estados Unidos. Ela ........... duas irmãs. Uma ........... 17 

(dezessete) anos e ........... no Canadá. A outra ........... 21 (vinte e um) anos e ........... na Espanha. As 

duas ........... estudantes e ........... solteiras também. 
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