Estudo de verbos irregulares
Presente do Indicativo

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

Roer
roo
rói
roemos
roem

Doer
–
dói
–
doem

O verbo roer é conjugado como o verbo corroer. Corroer significa roer
lentamente e aos poucos; gastar, danificar ou consumir devido ao uso ou à passagem
do tempo.
O verbo doer é um verbo defectivo, sendo conjugado apenas na 3.ª pessoa do
singular e na 3.ª pessoa do plural. Além disso, também não é conjugado no modo
imperativo.
Conjugue o verbo Roer ou Corroer no tempo verbal adequado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bigode, o coelho da irmã da Cynthia, ........................................ tudo que vê pela frente! (roer)
Diga rápido: O rato ........................................ a roupa do rei de Roma. (roer, no pretérito perfeito)
As traças ........................................ as roupas guardadas no armário. (corroer)
O tempo ........................................ as janelas do casarão. (corroer)
A inveja ........................................ o ser humano. (corroer)
O jovem ........................................ -se de desgosto após o término do namoro. (corroer)
As más companhias ........................................ seu caráter. (corroer)
A honestidade do político ........................................ -se quando ele chegou ao poder. (corroer)
“Sabe o que é uma desconfiança que se agarra ao espírito e o ........................................ sem cessar?”
(roer)
10. “Uma garota magrinha ........................................ um pão enxugando com o antebraço o narizinho
largo que escorria” (roer)
Conjugue o verbo Doer no tempo verbal adequado.
1. Seu coração ........................................ com a indiferença do noivo.
2. ........................................ mais o bater o dedinho do pé no canto do móvel do que a falta do seu
amor.
3. Toda a vez que ........................................ o seu braço esquerdo, ele pensava que era outro enfarto.
4. De tanto andar de um lado para o outro, os machucados começaram a ........................................ .
5. As seguidas vitórias do time adversário no ano passado me .......................................
profundamente.
Frases extraídas e adaptadas do dicionário online: Michaelis.uol
Academia de portugués: A Casa Brasileira
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