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Jogos de azar 

 
 

Jorge: Nossa! Quantas cartelas da Sena. Você vai fazer todos esses jogos? 
Lucas: Vou sim. 
Jorge: Mas a probabilidade de você ganhar é tão mínima. 
Lucas: É, mas eu estou confiante. 
Jorge: Desculpe, só pensei em ajudar. 
Lucas: Ontem fui despedido do meu emprego, mas foi sorte minha. Eu não gostava mesmo 

de trabalhar naquele escritório. 
Jorge: Lucas, por isso mesmo é que você deveria economizar agora. Se eu fosse você, 

compraria um jornal para procurar emprego. 
Lucas: Quem você conhece que conseguiu emprego porque viu o anúncio no jornal? 
Jorge: Não sei. Eu não pergunto para as pessoas como elas conseguiram emprego, mas eu 

conheço muitas pessoas empregadas. E você, quantas pessoas você conhece que 
ganharam na loteria? 

Lucas: Ai, Jorge, não seja estraga prazeres. 
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Orações condicionais 
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Complete com os verbos nos tempos adequados. 
(poder/vir) Se eles pudesse, viriam aqui.  
 
1. (falar/ouvir) Se você ........................................... mais alto, ele a ...........................................  
2. (estar/ajudar) Se ela ........................................... aqui conosco, ela nos ..................................... ...... 
3. (gostar/conhecer) Você com certeza ........................................... dele se o ...........................................  
4. (receber/ficar) Se eu ........................................... uma carta hoje, ...........................................  muito 

contente. 
5. (gastar/ter) Se eles ........................................... menos, ........................................... mais dinh eiro no 

banco. 
6. (dormir/trabalhar) Se ele ........................................... mais, ........................................ ... melhor. 
7. (viajar/permitir) Eu ........................................... para a Europa este ano se meus negócios o 

........................................... 
8. (gostar/aceitar) Ele ........................................... de dançar com ela se ela ........................................... 
9. (ficar/receber) Nós ........................................... mais tranquilos se .......................................... . notícias de 

nossos filhos. 
10. (ser/ter) Minha vida ........................................ ... mais fácil se eu ........................................... um salário 

maior. 
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Faça frases. Comece com se. 
 

1. (ter tempo/ estudar) 
2. (ter dinheiro/ comprar) 
3. (poder/jantar) 
4. (estar frio/ ficar em casa) 
5. (estar feliz/ sorrir) 
6. (ir ao médico/ sarar) 
7. (ser verão/ ir à praia) 
8. (querer/ajudar) 
9. (ler/gostar) 
10. (trabalhar/ ficar rico) 

 
Faça frases. Não comece com se. 
(ter dinheiro / trabalhar mais) Ele teria mais dinheiro se trabalhasse mais. 

 
1. Ficar em casa/estar frio 
2. Morar em apartamento/poder escolher 
3. Sorrir/estar contente 
4. Gostar deste livro/ler 
5. Ficar rico/trabalhar direito 
6. Resolver problemas/ouvir os amigos 
7. Ficar doente/ comer mal e dormir pouco 
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