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Estudo de verbos irregulares  
 

 

 

 

 

 

 

 

Expressões com o verbo PERDER 

• alguma coisa: Perdi meu guarda-chuva. Preciso comprar outro.  

• a aula: Não posso perder esta aula. 

• o ônibus, o avião: Por causa do trânsito, perdi o avião. 

• a chance: Não perca esta chance! 

• tempo: Você está perdendo seu tempo. Trabalhe! 

• o sono: Perdi o sono e dormi pouco. Agora estou cansado. 

• a hora: Para não perder mais a hora, comprei um despertador. 

 

 
 

Complete com o verbo entre parênteses conjugado no tempo adequado a cada frase.. 

1. (medir) Quanto você mede? 

2. (medir) Eu .............................................. 1,60m (um e sessenta) e ele 

.............................................. 1,70m (um e setenta). 

3. (medir) Ele não quer que você .............................................. a sala. Ele já 

.............................................. ontem. 

4. (valer) Este carro está muito maltratado. Já não .............................................. mais nada. 

5. (valer) Gosto do meu carro, embora ele não .............................................. grande coisa. 

6. (valer) Se minha casa .............................................. mais, eu a trocaria por um apartamento. 

7. (caber) Eu não .............................................. em seu carro. Está muito cheio. 

Presente do Indicativo Caber Valer Perder 
Eu caibo valho perco 

Ele, ela, você cabe vale perde 

Nós cabemos valemos perdemos 

Eles, elas, vocês cabem valem perdem 
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8. (caber) Para que sua mala .............................................. no armário, precisaremos tirar as 

caixas. 

9. (caber) Para que os adultos .............................................. no sofá, as crianças sentarão no chão. 

10. (perder) Preciso trabalhar. Já .............................................. muito tempo conversando com 

vocês. 

11. (perder) Se fosse mais cedo para a cama, não .............................................. a hora no dia 

seguinte. 

12. (perder) Se eu .............................................. o ônibus das 7 horas, com certeza perderia a 

reunião.  

13. (perder) Eu .............................................. o sono quando estou preocupado. 

14. (perder) Vou dar-lhe um mapa para que você não se ............................................... 

15. (seguir) Eu .............................................. pela praia e meu cachorro sempre 

.............................................. atrás de mim. 

16. (seguir) .............................................. aquele homem! 

17. (conseguir) Veja! Eu não .............................................. acabar este desenho. João também não 

............................................... . Talvez você .............................................. . 

18. (conseguir) Seria bom se você .............................................. duas entradas para o show. 

19. (conseguir) Ele estava aborrecido porque não tinha .............................................. um aumento 

de salário. 

20. (conseguir) Ele sempre está muito ocupado, mas talvez nós .............................................. falar 

com ele.  

21. (conseguir) Ele duvidou que nós .............................................. acabar o trabalho em três dias. 

Mas nós conseguimos!  
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