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Verbos Irregulares: PÔR e DIZER 
 

 

 
Complete com o presente do indicativo do verbo PÔR: 

1. Você ................................... açúcar no café, mas eu não ................................... .  
2. Ele ................................... seus documentos no cofre. E vocês? Onde vocês ...................................? 
3. Nós ................................... paletó e gravata para trabalhar. Todo mundo ................................... .  
4. Quem ................................... a mesa na sua casa? Ninguém ...................... ............. . Ninguém almoça 

em casa. 
5. A gente ................................... dinheiro no banco todos os meses. E ele? Ele também 

...................................? 
6. Eles ................................... as cartas no Correio, mas ela não ................................... . Ela só manda  

fax. 
Complete com o pretérito perfeito do indicativo do verbo PÔR: 

1. Eu não sei quem ................................... a mesa. Alguém ...................................? 
2. Quem ................................... isso aqui? Foi você? Você ................................... isso aqui?  
3. Eu não ................................... nada na gaveta. Vocês ...................................?  
4. Ontem, nós ................................... um anúncio no jornal. 
5. Eles ................................... todo o dinheiro no banco. A gente também ................................... .  
6. Todo mundo ................................... jeans para ir ao churrasco. Ninguém ................................... 

bermudas. 
7. Ele ................................... o carro no estacionamento, mas eles ................................... na garagem.  

 

 PÔR DIZER 
 

Presente 
Pretérito 
Perfeito Presente 

Pretérito 
Perfeito 

Eu ponho pus digo disse 
Ele, ela, você põe pôs diz disse 

Nós pomos pusemos dizemos dissemos 
Eles, elas, vocês põem puseram dizem disseram 
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Complete com o presente do indicativo do verbo DIZER: 
 

1. Nós não ................................... nada. E você? Você ................................... ? 
2. Eles sempre ...................................  a verdade. E vocês? Vocês também ................................... ?  
3. A gente só ...................................  a verdade, mas elas ...................................  mentiras. 
4. Ela sempre ...................................  que trabalha demais. 
5. Eu sempre ................................... sim, mas ele não. Ele sempre ...................................  não.  

 
Complete com o pretérito perfeito do indicativo do verbo DIZER: 
 

1. O que vocês ...................................? Nós não ................................... nada.  
2. O que ela ...................................? Você sabe o que ela ...................................? 
3. A gente ................................... “obrigado” e eles ................................... “de nada”.  
4. Todo mundo ................................... a mesma coisa. Ninguém ................................... nada diferente. 
5. Quem ................................... isso? Alguém ...................................? 
6. Eu quero saber o que ele ................................... . 
7. O que você...................................? Eu?! Eu não ............................... .... nada. 
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