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Imperativo 
Diálogo (extraído do livro Bem-vindo, página 63) 
 
No avião 
—Senhoras e senhores, apertem os cintos pois vamos aterrissar em alguns minutos. Esperamos 
que tenham feito uma ótima viagem. Agradecemos a preferência e esperamos vê-los em breve. 
Tenham todos um bom dia. Não esqueçam sua bagagem de mão. 
 
Na polícia federal 

Agente: Seu passaporte, senhor. 
Turista: Como? Não entendi. 
Agente: Mostre-me seu passaporte, senhor. 
Turista: Ah, pois não, aqui está. 
Agente: Tudo certo. Bem-vindo ao Brasil. 

 
No duty-free 

Turista: Por favor, quanto custa esta caixa de chocolates? 
Atendente: R$ 19,50. Gostaria de levá-la? 

Turista: Sim, dê-me duas caixas, por favor. 
Atendente: Mais alguma coisa? 

Turista: Não, só isso. Obrigado. 
Atendente: Então, por favor, siga-me até o caixa. 

Caixa: Passaporte e passagem, por favor. 
Turista: Aqui estão. 

Caixa: Obrigado. 
 
Na alfândega 

Oficial: Por favor, coloque sua bagagem sobre o balcão e abra as malas maiores. 
Turista: Pois não. 
Oficial: Qual é o conteúdo das malas? 

Turista: Trago apenas roupas e objetos de uso pessoal. 
Oficial: Quanto tempo o senhor vai ficar no Brasil? 

Turista: Venho a trabalho, mas vou morar aqui durante dois anos. 
Oficial: Está bem, espero que goste do nosso país. Pode ir. 

Turista: Obrigado, até logo. 
 
Ainda no aeroporto 

Turista: Por favor, onde é a casa de câmbio? 
Atendente: Vá em frente até a escada rolante e vire à esquerda. Não suba 

a escada. O câmbio é feito no banco, ao lado da lanchonete. 
Turista: Obrigado. 

Atendente: De nada. 
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Formação Regular do Imperativo 
A partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo (eu).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Verbos Irregulares no Imperativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Morar Vender Abrir 
Eu moro 

 
Eu vendo Eu abro 

more (você) venda (você) abra (você) 
moremos (nós) vendamos (nós) abramos (nós) 
morem (vocês) vendam (vocês) abram (vocês) 

Ser Estar Ir Dar 
seja (você) esteja (você) vá (você) dê (você) 

sejamos (nós) estejamos (nós) vamos (nós) demos (nós) 
sejam (vocês) estejam (vocês) vão (vocês) deem (vocês) 
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Na aula de ginástica:  
Meninos e meninas, mantenham sua forma física!  

1. (abrir-fechar) ..................................... e 
........................................  as mãos com 
movimentos firmes! 

2. (abaixar) ..................................... os braços! 
3. (levantar) ..................................... os braços 

acima da cabeça! 
4. (fazer) ..................................... novamente o 

movimento com as mãos! 
5. (abrir-fechar) ..................................... e 

..................................... os braços! Mais depressa! 
Vamos! Mais um pouco! 

6. (dobrar) Agora ..................................... o joelho direito! 
7. (levantar) ..................................... os braços 

até a altura dos ombros! 
8. (esticar) Agora, ..................................... a 

perna! 
9. (dobrar – esticar) Agora, rápido, 

..................................... e ..................................... a perna. 
Vamos! 

10. (fazer) Agora, ..................................... o 
mesmo movimento com a perna esquerda! 

11. (dobrar) Primeiro, ..................................... o 
joelho! Vamos, coragem! 

12. (correr) Agora, .....................................! 
13. (controlar) ..................................... a 

respiração! 
14. (ser) Não ..................................... preguiçosos! Vamos! Ótimo! Agora chega. Excelente! 

15. (ir – estar) Agora, ..................................... para casa! ..................................... aqui amanhã à mesma hora! 
 

 
(você) Há muitos ladrões na rua. Tenha cuidado! 

1. (você) Você trabalha demais e está muito magro. 
.................................... mais e .................................... menos! 

2. (vocês) Não há bons programas na televisão. Não 
.................................... muita televisão! 

3. (nós) Nosso carro está muito velho. 
.................................... um carro novo! 

4. (você) Não quero comprar nada. Não 
...................................., por favor. 

5. (vocês) A reunião é às oito. .................................... 
pontuais! 

6. (vocês) Já é tarde. .................................... dormir! 
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Regras da casa 
 
 
Primeira: A mamãe manda aqui. 
Segunda: Se sujar, limpe. 
Terceira: Se molhar, enxugue. 
Quarta: Se esvaziar, encha. 
Quinta: Se abrir, feche. 
Sexta: Se ligar, desligue. 
Sétima: Se desarrumar, arrume. 
Oitava: Se acender, apague. 
Nona: Se usar, guarde. 
Décima: Se tiver alguma dúvida: 
 
Volte ao Primeiro item! 
 
 
 
 

 
 
Imperativo e vocabulário sobre saúde: 

 

  


	Imperativo

