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Verbo Irregular SABER: 

 

Exercícios: 
(extraído do livro Falar... ler... escrever, página 102) 
 
Eu sabia que você estava aqui. 
Eu soube que você estava aqui. (alguém me contou) 
 
Complete com o verbo SABER no tempo adequado para cada situação. 
 
Eu sei o que está acontecendo. 
 

1. Eu ........................................... ontem que você vai viajar. 
2. Quando crianças, nós não ........................................... falar inglês. Agora, ................................... ........ . 
3. Vocês ........................................... onde está o Rodrigo? 
4. Nós não ........................................... que você estava precisando de ajuda. desculpe! 
5. Ele ........................................... na semana passada que a situação é complicada.  
6. Ela nunca ........................................... o que está acontecendo porque não lê jornal. 
7. Vocês ........................................... que eles vão se casar? 
8. Antigamente, ninguém ........................................... o endereço dele. Agora, todo mundo 

........................................... . 
9. Eles ........................................... ontem que a situação está melhor. 
10. Estou nervoso. Não ........................................... o que fazer. Por favor, me ajude. 

 

  

SABER Presente 
Pretérito 
Perfeito 

Pretérito 
Imperfeito 

Eu sei soube sabia 
Ele, ela, você sabe soube sabia 

Nós sabemos soubemos sabíamos 
Eles, elas, vocês sabem souberam sabiam 
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Saber ou conhecer? 
 

SABER 
ter uma informação 
—Eu sei que ele mora no 
Rio. 
ter uma habilidade 
—Eu sei falar inglês. 
—Eu sei jogar tênis. 

CONHECER 
conhecer uma pessoa 
—Eu conheço o Marcos. 
conhecer um lugar 
—Eu não conheço a Índia. 
conhecer uma situação ou um objeto 
—Eu conheço esse problema. 
—Eu conheço esse carro. 

 

 
Complete com o verbo saber ou conhecer no tempo verbal adequado. 
 
1. Ninguém ............................................... o que eu penso. 
2. Eu não ............................................... jogar golfe, mas eu ............................................... mu itas pessoas que 

............................................... . 
3. Quero ............................................... outros países. 
4. Você ............................................... quanto custou isto? 
5. Eu ............................................... um homem que ............................................... falar vinte línguas.  
6. Eu ............................................... este carro. Eu ............................................... que ele é m uito bom. 
7. Eu ............................................... quem ele é, mas não o ............................................... pessoalmente.  
8. Nós ............................................... a família dele, mas não ............................................... o nde moram. 
 
 
  

CONHECER Presente 
Pretérito 
Perfeito 

Pretérito 
Imperfeito 

Eu    
Ele, ela, você    

Nós    
Eles, elas, vocês    
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