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Verbos irregulares como SENTIR 
 

 
Complete a tabela abaixo com o Presente do Indicativo: 

 SENTIR PREFERIR FERIR VESTIR SERVIR 
Eu      
Ele      
Nós      
Eles      
 REPETIR DIVERTIR MENTIR SEGUIR REFERIR 
Eu      
Ele      
Nós      
Eles      
 CONFERIR INSERIR SUGERIR DIGERIR COMPETIR 
Eu      
Ele      
Nós      
Eles      

 
 
Numa festa informal para seus amigos: Num dia duro de inverno: 
O que você veste? 
 

O que você veste? 

O que você serve? 
 

O que você serve para suas visitas? 

Como você diverte os seus amigos? 
 

O que você sente? 

O que você prefere: receber seus amigos em 
casa ou num restaurante? 
 

O que você prefere: ficar em casa ou sair? 

 Como você se diverte? 
 

 

 Presente 
Pretérito 
Perfeito 

Pretérito 
Imperfeito Imperativo 

Eu sinto senti sentia  
Ele, ela, você sente sentiu sentia sinta (você) 

Nós sentimos sentimos sentíamos sintamos (nós) 
Eles, elas, vocês sentem sentiram sentiam sintam (vocês) 
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Complete com os verbos entre parênteses no presente do indicativo: 
 
1. (divertir) Ele anda nervoso. Nada o ..................................... . 
2. (preferir) O que vocês .....................................? Chá ou café? 
3. (servir) O que você ..................................... como sobremesa no verão? 
4. (divertir) Você ..................................... seus amigos com suas histórias. 
5. (divertir) Eu ..................................... meus amigos com minhas piadas. 
6. (mentir) Vocês ..................................... muito. Não acredito mais em vocês. 
7. (preferir) Eles ..................................... visitar o Rio em julho. Não é tão quente. 
8. (servir) Eu sempre ..................................... cafezinho para meus amigos, quando eles vêm me 

visitar. 
9. (servir) Você acha que este garçom ................................. .... bem? Nós já estamos aqui há meia 

hora! 
10. (servir) Este livro não ..................................... para nossos alunos. É muito antigo. 
11. (servir) Estas blusas ainda ..................................... para você. Use-as mais um pouco. 
12. (mentir) Eu nunca ....................................., mas ele ..................................... o tempo todo. 

 

Verbos pronominais 
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Complete as frases com os verbos abaixo, no tempo adequado (é possível usar o mesmo verbo mais 
de uma vez). 
 

vestir-se sentir-se dirigir-se divertir-se enganar-se 
servir-se despedir-se virar-se cumprimentar-se decidir-se 

 
1. Teresa, o avião já vai partir. Precisamos ................................... agora mesmo. 
2. Na festa, todos ................................... alegremente. 
3. Se eu não ................................... , ele mora nesta casa. 
4. Quando ela passou, todos os rapazes ................................... para vê-la. 
5. Quando cheguei a Londres, ................................... ao hotel. 
6. As crianças estavam atrasadas, por isso elas 

................................... depressa e correram para a 
escola. 

7. O almoço estava pronto, mas a empregada não 
estava em casa. Por isso nós mesmos 
................................... 

8. Quando a gente está cansado, a gente não 
................................... bem. 

9. A festa vai ser animada. As moças e os rapazes vão 
................................... muito. 

10. Aquele homem não estava ................................... bem. 
Ele pegou um táxi e foi para casa. 

11. Ela gosta de Antônio e de Pedro, mas não ................................... por nenhum deles.  
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