
  

 

Conjugando verbos: ler, querer e preferir 
 
Presente do Modo Indicativo  
Verbos Irregulares 
 
 
 
 
 

Presente do Indicativo 
Ler Querer Preferir 

Eu leio quero prefiro 

Ele, ela, você lê quer prefere 

Nós lemos queremos preferimos 

Eles, elas, vocês leem querem preferem 

 
Conjugue o verbo LER no presente do indicativo: 
 
 

1. Eu nunca leio jornal. E você? Você lê? 
 
2. Eu sempre .................................. à noite. E você? Você .....................? 

3. Eles .................................. a Veja. Eu também ..................................   

4. Só ele .................................. a seção de esportes. Ela não .................................. 

 
5. Nós nunca .................................. o jornal de manhã. Eles também não .................................. Ninguém tem 

tempo. 

6. No domingo, a gente .................................. o jornal inteiro. Eu não sei se elas também .................................. 

 
 
Conjugue o verbo LER no pretérito perfeito do indicativo: 
 

1. Eu li a reportagem. Todo mundo leu. 
 
2. Eu não .................................. o artigo. Você .....................? 

3. Ela .................................. , mas não entendeu. 

4. A gente .................................. no jornal que vai chover amanhã. 

 
5. Eles .................................. muito nas férias. Choveu o tempo todo. 

6. É muito importante ler o contrato antes de assinar. Vocês .................................. o contrato? Não, nós 

não .................................. 
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Complete as frases com o verbo QUERER no presente do indicativo: 
 
Nós .................................. morar num lugar diferente. Eu .................................. comprar um apartamento 

perto do centro porque é mais prático, mas minha mulher .................................. morar numa casa. As 

crianças .................................. uma casa com piscina, o que vai ser impossível. Helena .................................. 

morar longe do centro por causa da poluição. A gente não sabe o que a gente ..................................  

 
Responda às perguntas usando o verbo preferir: 
 
 

1. O que você prefere? Chá ou café? 
........................................................................................................................................ 
2. O que você prefere fazer sábado à noite? Ficar em casa ou sair com os amigos? 
........................................................................................................................................ 
3. O que você prefere? Cinema ou teatro? 
........................................................................................................................................ 
4. O que você prefere? Terramall ou Passeio Metrópole? 

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

1. (querer/preferir) Ele quer ficar em casa, mas eu prefiro sair. 
 
2. (querer/preferir) Ela .................................. comprar um carro grande, mas ele 

.................................. um carro pequeno. 

3. (querer/preferir) Meus amigos .................................. viajar, mas eu ..................... ............. 

ficar em casa. 

4. (preferir/querer) Ele .................................. ir a pé, mas eu .................................. ir de 

ônibus. 

 
5. (querer/preferir) No verão, eles .................................. ir à praia, mas nós .................................. ir às 

montanhas. 

6. (preferir/querer) Quando está chovendo, eu .................................. ficar em casa, mas ele sempre 

..................................ir ao cinema. 

 

 
 


