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PORTUGUÊS 

 

Atividades 

  
1) Complete as frases com os verbos nos tempos pedidos: 

 

A) Elas não __________________ as balas. (dividir – pretérito perfeito do indicativo) 

B) Os meninos _____________ no quadro. (desenhar – presente) 

C) Nós __________________ para outra cidade. (partir – futuro do presente do indicativo) 

D) Eles __________________ se quisessem. (comer – futuro do pretérito) 

E) Nós já _______________ todas as palavras. (escrever – pretérito mais-que-perfeito) 

F) A mulher ______________ a casa. (arrumar – pretérito imperfeito do indicativo)  

 

2) Passe as frases do pretérito perfeito para o futuro do presente, como no modelo: 
 

Eles venderam todas as frutas. / Eles venderão todas as frutas. 

 

A) Vocês compraram o jornal?       

_______________________________________________________________ 

 

B) Elas não dividiram as balas.  

_______________________________________________________________ 

 

C) Os meninos pularam o muro de seu Reinaldo.  

_______________________________________________________________ 

 

3) Passe as frases do futuro do presente para o futuro do pretérito: 
 

A) Você correrá para a praia. 

_____________________________________________________________ 

 

B) Nós partiremos para outra cidade. 

_____________________________________________________________ 

 

C) Eles procurarão um novo emprego.  

_____________________________________________________________ 
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4) Siga o modelo, fazendo os três pretéritos do indicativo: 
 

Ele apontou os erros dela. / Eu apontava os erros dela. / Eles apontaram os erros dela. 

 

A) Ele preparou o bolo para mamãe. 

Eu _____________________________ / Eles ____________________ 

 

B) Ele perdeu a carteira na rua. 

Eu _____________________________ / Eles ____________________ 

 

C) Ele mentiu para seu melhor amigo.  

Eu _____________________________ / Eles ____________________ 

 

5) Passe as frases para o pretérito imperfeito: 
 

A) O pai chegou pouco depois das oito. 

_______________________________________________________________ 

 

B) O homem deixou o livro de lado. 

_______________________________________________________________ 

 

C) Eu gostei das histórias que mamãe me contou. 

_______________________________________________________________ 

 

6) Passe as frases para o pretérito perfeito: 
 

A) Ana passava a mão na cabeça do menino. 

_______________________________________________________________ 

 

B) Fábio corria pelo corredor. 

_______________________________________________________________ 

 

C) Mamãe e papai não falavam nem sim nem não. 

_______________________________________________________________ 

 

D) Eu precisava decidir rapidamente. 

_______________________________________________________________ 

 


