
Diálogo  
(extraído do livro Falar... Ler... Escrever)  
 
 
No restaurante 
 

José: Você está com pressa? 
Luís: Não. Por quê? 
José: Porque quero almoçar agora. Estou com fome. 
Luís: Eu também. 
José: Há um bom restaurante aqui perto. 
Luís: Boa ideia! Como vamos até lá? 
José: A pé, é claro! 
Luís: Quanta gente! Onde vamos sentar? 
José: Há uma mesa livre ali no canto. O que você vai pedir? 
Luís: Talvez uma salada de legumes e depois carne com batatas. E você? 
José: A mesma coisa. Vou tomar também uma cerveja. Estou com sede. 
Luís: Já podemos pedir a sobremesa. Que tal um sorvete? Hoje está quente. 
José: Agora o cafezinho. 
Luís: Garçom, a conta, por favor. Este restaurante não é caro. 

Garçom: Desculpe, senhor, mas a gorjeta não está incluída. 
Luís: Ah, é mesmo. 
José: O troco está certo? Então podemos ir. 

 
1. Por que José e Luís querem almoçar agora? 
2. Eles têm tempo? 
3. Por que eles vão a pé para o restaurante? 
4. Há muita gente no restaurante, mas ainda há uma mesa livre. Onde? 
 
5. José vai tomar uma cerveja. Por quê? 
6. Por que eles vão pedir sorvete como sobremesa? 

Conjugando verbos 
Verbo irregular PODER no presente do indicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presente do Indicativo Poder 
Eu posso 

Ele, ela, você pode 

Nós podemos 

Eles, elas, vocês podem 



   
 
 
Complete com o verbo poder. 
Está chovendo. Vamos ficar em casa. O que podemos fazer? 
 

1. Nós .................................................... comer feijoada. 
2. Eles .................................................... fazer brigadeiros. 
3. Eu .................................................... escrever um livro de 

receitas.  
4. O Felipe .................................................... refogar a cebola. 
5. A Luísa .................................................... temperar a salada. 
6. Você .................................................... descascar os legumes.  
7. As crianças .................................................... tomar sorvete depois do jantar. 
8. Eu ....................................................................................................................................... ........ 
9. Nós ......................................................................................................................... ................................... 
10. Vocês ................................................................................ ............................................................................  

 
 
Responda: No trabalho... 
Você pode conversar? Posso. 
Você pode dormir? Não, não posso. 
 
1. Você pode chegar mais tarde? 

2. Você pode tomar cerveja? 

3. Vocês podem fumar? 

4. Seu chefe pode sair mais cedo? 

5. Vocês podem discutir com o chefe? 

6. As secretárias podem ir para casa na hora do almoço? 

7. Seus colegas podem usar sua mesa? 
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