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Verbo Irregular VER: 
 
 

 Presente 
Pretérito 
Perfeito 

Eu vejo vi 
Ele, ela, você vê viu 

Nós vemos vimos 
Eles, elas, vocês veem viram 

 
Complete com o presente do verbo VER: 
 
Eu sempre vejo meu amigo no escritório. 

1. Ele sempre ............................... Mariana na praia. 
2. Eles nunca ............................... Luís. 
3. Aos domingos, nós ............................... nossos amigos. 
4. Vocês ............................... o diretor aos sábados? 
5. Luísa ............................... Ana todos os dias na escola. 
6. Eu nunca ............................... Teresa cantando. 
7. Você sempre ............................... Lúcia no banco. 
8. Eu sempre ............................... Eduardo, mas ele nunca me ............................... 

 
Complete com o pretérito perfeito do verbo VER: 
 
Eu nunca vi neve. 

1. Vocês já ............................... neve? —Não, nunca ............................... 
2. Você ............................... o acidente na avenida? —..............................., sim. Foi horrível. 
3. Eu nunca ............................... João cantando. 
4. Ontem, eles me ............................... na loja, mas eu não os ...............................  
5. Anteontem, ela ............................... o diretor da firma jantando no clube. 
6. Você ............................... o ladrão correndo? —..............................., sim. 
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Você conhece a palavra fofoca? (extraído do livro Bem-vindo, página 28) 

 
Ouça o diálogo, tente responder às perguntas e confirme ouvindo a fita. 

A: Olhe ali! Não é a Ana? 
B: É, sim. O que ela está fazendo lá? 
A: Eu acho ............................................................................................................................. ......... 
B: Por que você acha que ela está esperando o João? 
A: Você não sabia que ................................................................................................................. 
B: Não, mas agora que você tocou no assunto, realmente eu já tinha notado que  

........................................................................................................................................... 
A: Eu acho que .................................................................................................................   
B: Você não acha que Ana ................................................................................................................  

Olhe só a saia curta que ela está vestindo! Ela não era assim, não! 
A: É, como as amizades mudam as pessoas, não é mesmo? 

Verbos Irregulares no pretérito perfeito: QUERER e PODER 
 
 
 
 

Complete com o pretérito perfeito do verbo QUERER: 
Ele sempre quis conhecer o Japão. 

1. Meus amigos .................................. me ajudar. 
2. O ladrão .................................. assaltar esta mulher. 
3. Nós .................................. ver este filme ontem. 
4. Por que você .................................. entrar naquele restaurante?  
5. Eu .................................. ir lá porque era mais tranquilo. 
6. Sábado passado, eles .................................. falar comigo. 
7. Nós .................................. ficar em casa para ver o jogo. 

 
Complete com o pretérito perfeito do verbo PODER: 

1. Os jogadores não .................................. viajar. 
2. Por que ela não .................................. assistir o filme? 
3. Nós .................................. ver o filme até o fim. 
4. Ela .................................. ver muito bem o rosto do 

ladrão. 

 Querer Poder 
Eu quis pude 

Ele, ela, você quis pôde 
Nós quisemos pudemos 

Eles, elas, vocês quiseram puderam 
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5. A empregada não .................................. ir ao supermercado bem cedo. 
6. Ontem, o diretor não .................................. atender os clientes.  
7. Na terça-feira passada, ele não .................................. chegar cedo. 
8. Eu não .................................. reconhecer o ladrão pelas fotografias. 

 
Complete com os verbos QUERER ou PODER, de acordo com cada situação. 
Ontem, eu quis ir ao cinema, mas não pude. Meu dinheiro acabou. 

1. Na semana passada, nós .................................. falar com ele, mas não .................................. porque 
ele saiu mais cedo. 

2. Os turistas .................................. conhecer esta igreja antiga, mas não ..................... ............. entrar. 
A igreja fechou às 5 horas. 

3. Ontem, os alunos .................................. sair mais cedo, mas não .................................. O diretor não 
permitiu. 

4. Ontem, nós não .................................. sair de casa. Ficamos para ver o jogo pela televisão. 
5. Ontem, eles .................................. ver o jogo, mas não .................................. porque não 

encontraram mais entradas. 
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