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Estudo de verbos irregulares  
 
 

Conjugue o verbo entre parênteses no tempo verbal adequado. 
 
1. (traduzir) O líder da empresa ........................................ seus planos com muita clareza na última 

reunião. 
2. (produzir) Todos os dias, a minha empresa  ................................................ milhões de produtos. 
3. (reduzir) Ela ......................................... seus gastos neste semestre para poder viajar no fim do 

ano. 
4. (traduzir) Ela ........................................ generosidade em todos os seus atos. 
5. (produzir) Eu ........................................ mais de manhã.  
6. (conduzir) Todo maestro que ........................................ uma orquestra sabe de sua 

responsabilidade. 
7. (produzir) Escreveu uma bela peça, mas ainda não encontrou quem a ........................................ .* 
8. (traduzir) A aluna ........................................ um poema belíssimo de Cora Coralina.  
9. (produzir) Os temporais nesta região ........................................ muitos desabamentos.  
10. (induzir) O pai .................................... sua filha a estudar medicina. * 
11. (produzir) Ele ........................................ belíssimos quadros nos últimos anos de sua vida. Depois 

da doença deixou de ......................................... .* 
12. (produzir) Uma fábrica de São Paulo está ......................................... um novo carrinho para 

compras muito prático. Se não der certo, eles param de ......................................... .* 
13. (introduzir) O governo brasileiro ........................................ novas medidas contra a variante 

ômicron. 
14. (produzir) O advogado ........................................ muitos documentos importantes. 
15.  (traduzir) As crianças ........................................ a inocência e a pureza. * 
16. (reluzir) Nem tudo que ......................................... é ouro. 
17. (traduzir) Seu amor pelos filhos ........................................ -se na maneira carinhosa com que os 

tratava. * 
 

*Frases extraídas e adaptadas do dicionário online: Michaelis.uol 

 Presente do Indicativo Produzir  
 Eu produzo  
 Ele, ela, você produz  
 Nós produzimos  
 Eles, elas, vocês produzem  

O verbo produzir se conjuga como traduzir, reduzir, conduzir, induzir, luzir, 
introduzir. Todos os verbos terminados em –ZER e –ZIR perdem a última letra na 

terceira pessoa, como os verbos fazer, dizer, trazer. 
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Vamos produzir um feitiço de amor! 
Você precisará de uma maçã vermelha bem grande, de uma cueca usada e 

de uma linha de costura. 
Conduza seu namorado até o banheiro e tire sua cueca. 

Induza-o a falar seu nome três vezes na época de lua cheia. 
Reduza sua cueca para que ela caiba no meio da maçã. 

Costure tudo junto e enterre no seu jardim. 
Em 24 horas ele será só seu!  
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