
 

Observações: Os verbos com terminação em -zer são irregulares no futuro do presente 
simples. 
Exemplo: fazer, trazer e dizer. 

será é muito usado para mas O futuro simples não é muito usado na conversação, 
expressar dúvidas no futuro. 
Exemplo: Será que vai chover? 

Será que ela fala português? 
Será que ele quer um presente? 

Exemplos 
(estar) Eu estarei aí amanhã. 
(ser) Você será o próximo presidente. 
(ir) Ele irá aí. 
(fazer) Ela fará a lição. 
(trazer) A gente trará os livros. 
(dizer) Nós diremos a verdade. 
(estar) Vocês estarão em Moscou de manhã. 
(ser) Eles serão professores. 
(ir) Elas irão morar em Portugal. 

 

Sugestão: estes exercícios devem ser feitos depois de estudar a Unidade 4 por completo do livro- 
texto Muito Prazer. 

 
Unidade 4 – I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos irregulares no futuro do presente simples 
indicativo 

Fazer Trazer Dizer 
Eu farei Eu trarei Eu direi 

Você/ ele/ ela fará Você/ ele/ ela trará Você/ ele/ ela dirá 
A gente fará A gente trará A gente dirá 
Nós faremos Nós traremos Nós diremos 

Vocês/ eles/ elas farão Vocês/ eles/ elas trarão Vocês/ eles/ elas dirão 

Verbos regulares no futuro do presente simples 
indicativo 

Estar Ser Ir 
Eu estarei Eu serei Eu irei 

Você/ ele/ ela estará Você/ ele/ ela será Você/ ele/ ela irá 
A gente estará A gente será A gente irá 
Nós estaremos Nós seremos Nós iremos 

Vocês/ eles/ elas estarão Vocês/ eles/ elas serão Vocês/ eles/ elas irão 
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Exercício 
1. Complete as frases com o futuro do presente simples: 

a. (estar) Vocês aqui amanhã cedo? 
b. (ser) Ele o novo diretor. 
c. (ir) Ela morar na Itália. 
d. (fazer) A gente uma festa. 
e. (trazer) Nós os computadores. 
f. (dizer) Eu só a verdade. 
g. (ser) Você a minha nova secretária. 
h. (estar) Elas na Rússia no inverno. 
i. (ir) A gente ao supermercado depois. 
j. (fazer) Eles a lição de casa. 
k. (trazer) Eu um presente para o professor. 
l. (dizer) Nós tudo para eles. 

 

Unidade 4 – II 
Futuro do indicativo com o verbo ir = 

Ir (no presente do indicativo) + verbo (no infinitivo) 
Ir no presente do 

indicativo 
Ir + verbo -ar Ir + verbo -er Ir + verbo -ir 

Eu vou 
Você/ ele/ ela vai 

A gente vai 
Nós vamos 

Vocês/ eles/ elas 
vão 

Eu vou morar 
Você/ ele/ ela vai 

morar 
A gente vai morar 
Nós vamos morar 
Vocês/ eles/ elas 

vão morar 

Eu vou comer 
Você/ ele/ ela vai 

comer 
A gente vai comer 
Nós vamos comer 
Vocês/ eles/ elas 

vão comer 

Eu vou sair 
Você/ ele/ ela vai 

sair 
A gente vai sair 
Nós vamos sair 
Vocês/ eles/ elas 

vão sair 
 

Exercício 
1. Complete as frases com o verbo ir + verbo (infinitivo): 

a. (viajar) Nós amanhã. 
b. (acordar) Vocês bem cedo? 
c. (trabalhar) Ele no domingo. 
d. (dizer) Eu tudo para vocês. 
e. (trazer) A gente os livros de lá. 
f. (fazer) Elas um bolo. 
g. (andar) Você no parque? 
h. (estudar) Ela alemão. 
i. (jantar) Nós muito tarde. 
j. (tomar) Eles banho na minha casa. 
k. (chegar) Eu em1 casa tarde da noite. 
l. (falar) A gente com elas. 

 
1 Na conversação e em textos informais, usamos chegar em. Chegar em casa significa chegar na minha casa. 
Na conversação formal e em textos formais,usamos chegar a/ao + lugar. 
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Unidade 4 - III 
 
 

Mas Nem ... 
(E) nem ... 

Nem ... nem ... 
Observações: Usamos mas para marcar oposição. (E) Nem é usado com frases na 
negativa. (E) nem... é usado para acrescentar uma ideia negativa. Nem...nem... é usado 
com palavras de sentido contrário. 

 
Exemplos 
Eu falo bem francês, mas não falo bem italiano. [oposição] 
A gente almoça cedo, mas janta tarde. [oposição] 

 

Eles não moram nesta rua, (e) nem neste bairro. Moram em outra cidade. [1ª ideia negativa: 
não morar nesta rua. Acréscimo de ideia negativa: nem neste bairro.] 

 
Hoje eu não vou para o trabalho (e) nem para a escola. [1ª ideia negativa: não vou para o 
trabalho. Acréscimo de ideia negativa: nem para a escola.] 
Hoje eu não vou para o trabalho (e) nem para a escola. = Hoje eu não vou no trabalho (e) 
nem na escola. 

 
O filme não é nem bom e nem ruim. É médio (+ razoável). [palavras com sentido contrário: 
bom – ruim] 
O filme não é nem bom e nem ruim. = O filme não é bom e nem ruim. 

 

Exercício 
1. Complete as frases com mas, nem, (e) nem... ou nem...nem...: 

a. O Paulo precisa depositar dinheiro no banco, está sem tempo. 
b. Este livro não é bom ruim. É igual a todos. 
c. Nós não vamos tomar café almoçar. Estamos de regime. 
d. O celular da Kátia não é muito diferente, é muito caro. 
e. A Patrícia não quer almoçar jantar. Ela não quer comer. 
f. Aqueles moços não são _ feios bonitos. 
g. A gente não quer sair ficar aqui. 
h. Esses restaurantes são ótimos, são muito caros. 
i. O Ricardo não pode comprar este laptop aquele. Eles são muito caros. 
j. Você não quer livros revistas? O que você vai ler então? 
k. Eu não sou professor escritor. Eu sou advogado. 
l. As minhas irmãs não falam inglês francês. Elas só falam 

português. 
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Unidade 4 – IV 

Enquanto Verbo estar + com + 
substantivo 

Verbo estar + com + 
vontade de 

Observações: Enquanto é usado para falar de duas ou mais ações que ocorrem ao 
mesmo tempo. 
Estar com é usado com alguns substantivos, como: sede, fome, frio, calor e vontade. 
Vontade é um substantivo  que  precisa  de  complemento.  Usamosestar com vontade 
de + verbo. 

 

Exemplos 
Enquanto você fala com a Joana eu compro o jornal. 
Vocês preparam o almoço enquanto eu limpo a casa. 

 
Eu estou com sede. 
Você está com fome? 
A gente está com frio. 
Eles estão com calor. 

 
Eu estou com vontade de comer chocolate. 
Você está com vontade de sair? 
Ele está com vontade de almoçar. 
Ela está com vontade de viajar. 
A gente está com vontade de comer comida japonesa. 
Nós estamos com vontade de acordar tarde. 
Vocês não estão com vontade de trabalhar? 
Eles não estão com vontade de se divertir. 
Elas não estão com vontade de sair. 

 
Exercício 

1. Complete as frases com enquanto, estar com ou estar com vontade de: 
a. ........ Eles preparam o jantar, nós preparamos a sobremesa. 
b. Eles fome. Eles querem comer uma feijoada. 
c. A gente tomar um sorvete. 
d. Você compra a sua comida eu espero aqui. 
e. Nós sede. Nós queremos duas cervejas. 
f. Ela dormir. 
g. Vocês calor? Vou abrir a janela. 
h. O Pedro e o Marcos _ viajar para Parati. 
i.   eles estudam, nós fazemos a nossa lição de casa. 
j. Eu ouvir música. 
k. Vocês frio? Vou fechar a janela. 
l. A Luiza e o Renato sono. 
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Respostas 
Unidade 4 - I – exercício 1 

a. estarão 
b. será 
c. irá 
d. fará 
e. traremos 
f. direi 
g. será 
h. estarão 
i. irá 
j. farão 
k. trarei 
l. diremos 

 
Unidade 4 - II – exercício 1 

a. vamos viajar 
b. vão acordar 
c. vai trabalhar 
d. vou dizer 
e. vai trazer 
f. vão fazer 
g. vai andar 
h. vai estudar 
i. vamos jantar 
j. vão tomar 
k. vou chegar 
l. vai falar 

 
Unidade 4 - III – exercício 1 

a. mas 
b. nem...nem... 
c. (e) nem 
d. mas 
e. (e) nem 
f. nem...nem... 
g. (e) nem 
h. mas 
i. (e) nem 
j. (e) nem 
k. nem...nem... 
l. nem...nem... 

 
 
 

 

Unidade 4 - IV – exercício 1 
a. enquanto 
b. estão com 
c. está com vontade de 
d. enquanto 
e. estamos com 
f. está com vontade de 
g. estão com 
h. estão com vontade de 
i. enquanto 
j. estou com vontade de 
k. estão com 
l. estão com 

Glaucia Roberta Rocha Fernandes, Telma de Lurdes São Bento Ferreira e Vera Lúcia Ramos  
www.muitoprazerlivro.com.br 

www.lexikostraducoes.com.br www.grfassessorialinguistica.com.br 

e-mail: muitoprazerlivro@gmail.com 

 

http://www.muitoprazerlivro.com.br/
http://www.lexikostraducoes.com.br/
http://www.grfassessorialinguistica.com.br/
mailto:muitoprazerlivro@gmail.com

	Exercício
	Exercício
	Exercício
	Respostas
	Unidade 4 - II – exercício 1
	Unidade 4 - III – exercício 1
	Unidade 4 - IV – exercício 1



