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—Você sempre fala pelos cotovelos, mas hoje está quieta. O que aconteceu? 
—Nada. 
—Vamos, conte-me tudo. Você brigou com seu namorado? 
—Briguei. E ele agora tem outra namorada. Isto sempre acontece comigo. 
—É, eu sei. Você sempre está com dor-de-cotovelo. Você já experimentou “Maravilha”, a nova 
pasta de dente? 
—Não. Por quê? 
— “Maravilha” faz milagres: perfuma o hálito e traz alegria para seu sorriso. Experimente 
“Maravilha”. 
 
Seis meses depois... 
—Vejam! “Maravilha” trouxe-me a felicidade. Use você também, “Maravilha”. Ela está à venda nas 
boas farmácias de seu bairro. 

 

Verbo Irregulares: TRAZER 
 
 
 
 
 
 

 
Complete com o verbo trazer no presente: 
Ele traz boas notícias. 

1. Todos os dias ele ................................ a filha aqui. 

 
Presente 

Pretérito 
Perfeito 

Eu trago trouxe 
Ele, ela, você traz trouxe 

Nós trazemos trouxemos 
Eles, elas, vocês trazem trouxeram 
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2. Nem sempre os jornais ................................ a verdade. 
3. O padeiro ................................ pão e o leiteiro ................................ leite. 
4. E o jornaleiro? O jornaleiro ................................ o jornal. 
5. Quem ................................ cartas? O carteiro, claro. 
6. Os programas de televisão ................................ muita propaganda. 
7. Eu sempre ................................ o livro de português para a aula.  
8. Fique sentado. Eu lhe ................................ o café aqui  
9. Vocês sempre ................................ seus amigos aqui? 
10. Nós sempre ................................ tudo. Eles nunca ................................ nada. 

 
Complete com o pretérito perfeito do verbo trazer: 
O telegrama trouxe boas notícias. 

1. Fomos ao supermercado e ................................ tudo o que você pediu. 
2. Quem ................................ isto para cá? 
3. Ela ................................ cafezinho para as visitas. 
4. Ninguém ................................ nada aqui para nós? 
5. Você já ................................ as cadeiras aqui para a sala? 
6. Por que vocês não ................................ Mariana para cá? 
7. Eles ................................ os documentos aqui para o advogado. 
8. Eu não posso pagar a conta porque não ................................ dinheiro. 
9. Estamos aqui preocupados. Vocês ................................ mais notícias? 
10. Esta máquina até agora só nos ................................ problemas. 
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Levar ou trazer? 
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