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LINGUA PORTUGUESA 14/09/2020 

VERBOS NO PRESENTE  

 

                 Lembrando que: 

O presente do indicativo indica, principalmente, uma ação que ocorre no 

exato momento em que se narra a ação.  

 

EXERCÍCIO: 

Utilizando os modelos de conjugação dos verbos da aula do dia 

28/08/2020, conjugue os verbos no caderno, no tempo presente do indicativo: 

Verbo amar 

 (eu ) ______________ 

 (tu ) ______________ 

 (ele) _____________ 

 (nós) _____________ 

 (vós) _____________ 

 (eles) _____________ 

 

 

 

 



 

Verbos regulares da 2.ª conjugação 

Verbo entender 

 (eu) ___________ 

 (tu) ___________ 

 (ele) ___________ 

 (nós) ___________ 

 (vós) ___________ 

 (eles) ___________ 

Verbos regulares da 3.ª conjugação 

Verbo subir 

 (eu) __________ 

 (tu) __________ 

 (ele) __________ 

 (nós) __________ 

 (vós) __________ 

 (eles) __________ 

 

 

 

 

 

 

 



Exercícios de Inglês - 5º ano - 14/09/2020 

PARA RELEMBRAR 

Pronomes Pessoais 

São usados no começo das frases e servem para substituir nomes (comuns ou próprios). 

 Albert  is from Germany. 
                     He is German.  

Naomi is from Japan. 
          She is Japanese.    

 

Os Pronomes Pessoais, em Inglês, são: 

I = eu 

you = você 

he = ele (usado somente para pessoas) 

she = ela ( usado somente para pessoas) 

it = ele/ela (usado para coisas, animais, objetos) 

we = nós 

you = vocês 

they = eles/elas (usado para pessoas, coisas, animais e objetos) 

 

Exercício 1 

Observe as figuras e complete as frases com pronomes pessoais. 

Exemplo: 

 He is Brazilian.  

a) ___________ is a blue dog. 

 b) _____________ are sisters.  

c) ____________ is Russian. 



 d) ____________ is from Mexico.  

e) ______________ are from Madagascar. 

 f) ___________ is a princess.  

 

Exercício 2 

Reescreva as frases, substituindo os nomes em destaque por pronomes pessoais.  

Exemplo:  Mary is a Mathematics teacher. She is a Mathematics teacher.  

 

a) My cat is very fat. _________________________________________________________________________ 

b) John is a good student. ____________________________________________________________________ 

c) My friends are good at sports. ______________________________________________________________  

d) My mother is beautiful. ____________________________________________________________________ 

e) My bike is old. ___________________________________________________________________________  

 

 


