Verbo DEVER

Eu
Ele, ela, você
Nós
Eles, elas, vocês

Presente

Pretérito
Perfeito

Pretérito
Imperfeito

Futuro do
Presente

devo
deve
devemos
devem

devi
deveu
devemos
deveram

devia
devia
devíamos
deviam

deverei
deverá
deveremos
deverão

“Quem não deve, não teme!”

Significados do verbo DEVER:
1. Compromisso, dívida: Devo muito dinheiro a meus parentes.
2. Suposição: Ele não comeu o dia inteiro... Ele deve estar com fome!
3. Obrigação (moral, legal ou social): Você deve fazer a tarefa de português sozinho.

Substantivo: O dever
A criança conseguiu fazer o seu dever de casa sozinha.
Complete com o verbo DEVER. Que significado ele tem nas seguintes frases?
1. Ele trabalhou muito hoje. Ele deve estar cansado. (suposição)
2. Naquela época, ___________________ a casa e o carro. (_______________)
3. Todos nós _________________ trabalhar para pagar nossas contas. (_______________)
4. Eles estão em dificuldade. Nós ___________________ ajudá-los. (_______________)
5. Já são duas horas da tarde e você ainda não almoçou. Você ___________________ estar com fome.
(_______________)
6. Todo mundo ___________________ respeitar as leis. (_______________)
7. Ele está muito nervoso. Ele ___________________ ter problemas. (_______________)
8. Durante a pandemia todos ___________________ ficar em casa. (_______________)
9. Ele ___________________ pagar pensão a sua ex-mulher, porque ela tem a guarda das crianças.
(_______________)
10. Ela não responde o WhatsApp. ___________________ estar trabalhando agora. (_______________)
Complete as frases usando sua criatividade e o verbo DEVER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Amiga, você trabalhou o dia todo sem parar. Você
Eles receberam o primeiro prêmio. Eles
Hoje está quente, mas eles estão com frio. Eles
Estes quadros são muito caros. Eles
Que casa enorme! Ela é linda! Os donos
Eles ganharam o primeiro prêmio da loteria. Eles
Estas pessoas não entendem o que dizemos. Elas
A festa deles foi um sucesso. Eles

O que um(a) bom (boa) garçom (garçonete)
deve fazer?

O que uma cidade deve oferecer para ser
considerada uma boa cidade?

O que a gente deve fazer para ser feliz?
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