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Impostos 

 
 

José: Já está na época de fazer o imposto de renda? 
Érica: Imposto de renda em outubro, José? 
José: Ah, é verdade. A declaração é em abril ou maio, né? 

Érica: É. Como você é desligado! 
José: Mas porque toda esta concentração e essas contas todas? 

Érica: Estou fazendo o orçamento de dezembro e janeiro. 
José: Nossa! Já? 

Érica: Se eu deixar para dezembro, não vai dar certo. Espero que eu tenha dinheiro 
suficiente para pagar tudo. 

José: E o décimo terceiro? 
Érica: Estou contando com ele. Mas, em janeiro, temos: IPTU, IPVA, o seguro do 

carro e a matrícula das crianças na escola. 
José: Tomara que o seu décimo terceiro dê para tudo porque você sabe que o meu 

já está comprometido com os presentes de Natal e a viagem de férias das 
crianças. 

Érica: Espero que vocês queiram viajar para outro lugar este ano. Assim talvez 
sobre um pouco do décimo terceiro. 

José: Outro lugar quer dizer o apartamento da praia, né? 
Érica: Claro. Tomara que faça muito sol. Algum problema? 
José: Nenhum. Duvido que você saiba, mas as crianças preferem a praia. Você é que 

gosta de ir para o Sul, na casa dos seus pais. 
Érica: Tudo bem, querido. Foi só uma sugestão. 
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Revisão: Presente do Subjuntivo 
 

Formação Regular do Presente do Subjuntivo 
A partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo (EU).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Há sete verbos irregulares no Presente do Subjuntivo: 
 

 SER ESTAR HAVER DAR 
Que eu seja esteja haja dê 

Que ele(a), você seja esteja haja dê 
Que nós sejamos estejamos hajamos demos 

Que eles(as) vocês sejam estejam hajam deem 
 

 SABER IR QUERER 
Que eu saiba vá queira 

Que ele(a), você saiba vá queira 
Que nós saibamos vamos queiramos 

Que eles(as) vocês saibam vão queiram 
 
O presente do subjuntivo também é introduzido por expressões impessoais, por certas 
conjunções ou por palavra indefinida seguida de “que”.  
 

 

 Morar Vender Abrir 
Eu moro Eu vendo Eu abro 

Maria quer que eu more venda abra 
Maria quer que ele more venda abra 
Maria quer que nós moremos vendamos abramos 
Maria quer que eles morem vendam abram 
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Complete os diálogos a seguir com os verbos indicados no tempo verbal adequado. 
 
1. A: Mas você não ......................................... (ter) nenhuma moeda? 

B: Espera. Talvez eu ......................................... (ter). Vou procurar. 
 

2. A: Com tantas contas para pagar, não ......................................... (sobrar) nada para viajarmos. 
B: Espero que ......................................... (sobrar). Não tiro férias há cinco anos. 
 

3. A: Vocês ......................................... (saber) se os impostos que uma microempresa paga são 
iguais aos de uma empresa limitada? 
B e C: Não é que nós não ......................................... (saber). Mas é melhor perguntar a um 
contador. 
 

4. A: A minha irmã ainda não ......................................... (fazer) a declaração de imposto de renda. 
O prazo limite para mandar pela internet é hoje. Acredita? 
B: Duvido que ela ......................................... (fazer) isso hoje. Quando saí do escritório ela ainda 
tinha um monte de trabalho para terminar. 
 

5. A: Acho que não ......................................... (dar) tempo de passarmos no banco para pagar esse 
DARF. 
B: Tomara que ......................................... (dar) porque estou sem computador e não poderei 
usar o internet banking. 
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Complete os espaços abaixo com pagar, receber ou declarar. Conjugue os verbos, se necessário. 
1. A: Ah, não... __________________________ uma multa de trânsito. Tenho que __________________________ 

R$85,13 por excesso de velocidade, você acredita? Eu nunca corro, você sabe! 
B: Ah, claro... nunca. 
 

2. Antônio: Gaspar? O motoboy esteve aqui. __________________________ os impostos. 
Gaspar: E a gente vai ter dinheiro para __________________________ tudo? 
Antônio: Espero que sim. 
 

3. Rosa: Valentina, você já __________________________ a restituição do imposto de renda do ano 
passado? 
Valentina: Ainda não. Quem sabe no próximo lote. 
 

4. Lurdes: Querido, você já __________________________ o imposto de renda deste ano? 
Manuel: Ainda não. Acho que vou pedir para um contador nos ajudar. Estou muito ocupado. 

 
Você e um(a) colega vão improvisar três diálogos baseados nas situações abaixo. Em todos eles, as 
estruturas abaixo devem ser usadas: 
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