Sugestão: estes exercícios devem ser feitos depois de estudar a Unidade 7 por completo do livrotexto Muito Prazer.

Unidade 7 – I
Ser + adjetivo
Estar + adjetivo
Eu sou
Eu estou
Você/ ele/ ela é
Você/ ele/ ela está
A gente é
A gente está
Nós somos
Nós estamos
Vocês/ eles/ elas são
Vocês/ eles/ elas estão
Observações: Verbo ser + adjetivo = situações ou estados permanentes ou d e
longa duração.
Verbo estar + adjetivo = situações ou estados temporários.
Exemplos
Eu sou secretária. (profissão)
Você é casado? (estado civil)
O Canadá é frio. (Quase sempre é frio no Canadá.)
O Brasil é um país tropical. (Nem todas as regiões do Brasil são tropicais, mas no todo,
o Brasil é considerado tropical.)
O e-mail dele é renatomotorista@muitoprazerlivro.br (endereços)
O telefone da gente é 8888-8788. (telefones)
Nós somos filhos da Suzana. (membros da família)
Vocês são diretores da WKB? (cargo na empresa)
Eles são nossos amigos. (relacionamentos)
Elas são brasileiras. (nacionalidade)
Eu estou cansada. (Não estou cansada sempre, mas hoje ou estes dias.)
Hoje está quente. (Tem dias que está frio, mas não é sempre.)
Você está ocupado. (Agora, mas não sempre.)
Ele está livre. (Neste momento, depois vai estar ocupado.)
Ela está atrasada. (Hoje ou alguns dias, mas não sempre.)
A gente está adiantada. (Hoje ou alguns dias, mas não sempre.)
Nós estamos bonitas. (Hoje ou alguns dias, mas não sempre)
Vocês estão mais bonitas hoje. (São bonitas e hoje estão mais.)
Eles estão desocupados agora. (Agora, mas não sempre.)
Elas estão arrumadas. (Elas estão vestidas para uma festa agora.)
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Exercícios
1. Complete as frases com o verbo ser + adjetivo:
a. O Paulo, o Jorge e a Carina
gerentes daquela loja de eletroeletrônicos.
b. Eu
casada.
c. Nós
advogadas.
d. A gente
brasileira.
e. A Luiza
filha da dona Rita.
f. Elas
as minhas amigas da Espanha.
g. Você
o marido da Valquíria?
h. Vocês
canadenses, certo?
i. Eu
divorciado.
j. A Suíça
um país da Europa.
k. O clima do Japão
úmido no verão.
l. As estações do ano
quatro: primavera, verão, outono e inverno.
2. Complete as frases com o verbo estar + adjetivo:
a. O dia hoje
nublado e frio.
b. Eu
feliz, porque a minha filha vai se casar.
c. Nós
cansados, porque andamos muito.
d. Os trens do metrô
lotados hoje.
e. A Milena
tão triste. O que será que aconteceu?
f. Você
descansado agora?
g. Vocês
radiantes. Aconteceu alguma coisa boa?
h. Aqueles copos
vazios. Vamos colocar vinho neles.
i. Este inverno
mais frio que o inverno passado.
j. Eu
sonolenta, porque dormi muito pouco.
k. A gente
nervosa, porque o chefe
muito bravo.
l. A secretária da dona Helena
contente, porque vai sair de férias.
3. Complete as frases com o verbo ser ou estar + adjetivo:
a. Eles
casados e formam um par bonito, não?
b. Eu
exausta, porque tenho que fazer muitas coisas sozinha.
c. O e-mail deles
janaina_roberto@muitoprazerlivro.br.
d. A Argentina
_ um país da América do Sul.
e. A Dora e o Renan
apaixonados.
f. Por que você
cansado?
g. Os Estados Unidos
um país da América do Norte.
h. Nós
contentes, porque estamos de férias.
i. O inverno no Canadá
rigoroso.
j. A gente
muito feliz com a sua visita.
k. Vocês
japoneses?
l. A casa dela
muito bonita.
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Unidade 7 – II
Presente do indicativo do verbo
Vir
Vir
De + artigo definido
Eu venho
De + o = do
Você/ ele/ ela vem
De + os = dos
A gente vem
De + a = das
Nós vimos
De + as = das
Vocês/ eles/ elas vêm
Observações: O verbo vir é irregular. Sua conjugação é parecida com a do verbo ter.
Quando usamos o verbo vir + meios de transportes ou lugares, usamos vir + a
preposição de.
Exemplos
Eu venho aqui de táxi.
Este ônibus vem do centro da cidade.
Você sempre vem de carro?
Ela vem de metrô. Então não deve demorar.
A gente vem de Campinas pra São Paulo todos os dias.
Nós vimos de bicicleta, porque gostamos de fazer
exercícios.
Vocês vêm de qual cidade?
Os trens vêm do subúrbio.
Elas sempre vêm de avião pra São Paulo.
Exercícios
1. Complete as frases com o verbo vir:
a. Eu
aqui três vezes por semana.
b. A gente
sempre que pode.
c. Nós sempre
falar com eles.
d. Você sempre
falar com o seu1 Jorge?
e. Elas
trabalhar hoje.
f. Ele
passar as férias comigo.
g. Eles
aqui todas as manhãs.
h. Vocês
cedo?
i. Ela
sempre que é possível.
1

aqui seu = sr. (senhor)
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2. Complete as frases com o verbo vir + preposição de com ou sem artigo definido2:
a. O Sandro
ônibus no dia do seu rodízio.
b. Eu
saber notícias da Margarida.
c. A gente
amanhã bem cedo.
d. As meninas
ônibus escolar.
e. Você
táxi ou
carro?
f. Este ônibus
parte velha da cidade?
g. Nós sempre
ônibus, porque é mais barato.
h. Eles
conversar sobre a venda da casa.
i. Os trens sempre
centro.
2

A preposição de + artigo definido segue a mesma regra vista com o verbo gostar + de + artigo da unidade
6.

Unidade 7 - III
Verbo ter = haver (existir)
Por que ...não...? = sugestão ou
curiosidade
Observações: Usamos por que ... não... para sugerir algo ou para perguntar algo que
não sabemos e temos curiosidade de saber.
O verbo ter além de indicar posse, é muito usado, na conversação, com o significado
de haver/ existir. Neste caso, ele sempre será usado na terceira pessoa do singular.
Exemplos
Por que você não vem de metrô? O trânsito é muito pesado de manhã.
Por que vocês não praticam esportes? Faz muito bem à saúde.
Por que elas não saem de casa mais cedo? Assim, elas vão chegar ao (no)3 trabalho
na hora certa.
3

Você se lembra? O verbo chegar + lugar é usado com a contração da preposição a + artigo definido
formalmente. Informalmente, usamos chegar + em + artigo definido.

Aqui tem muitas lojas. (= Tem muitas lojas aqui.)
Tem metrô perto da sua casa?
Tem muitos problemas pra resolver hoje.
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Exercícios
1. Complete as frases com ‘por que...não...?’ + os verbos indicados:
a. (estudar)
você
português? Você mora em
Portugal.
b. (tirar)
vocês
férias?
Vocês estão
trabalhando muito.
c. (enviar)
ela
essa tradução por e-mail? É
seguro.
d. (descansar)
eles
? Já está muito tarde.
e. (almoçar)
ele
? Ele continua de regime?
f. (dançar)
você
mais? Não tem tempo?
g. (sair)
elas
mais vezes? Elas são tão jovens.
h. (vir)
vocês
de metrô? É mais prático.
i. (telefonar)
ela
pros pais dela? Eles sentem
tanta saudade.
2.

Complete as frases com o verbo ter = haver (existir):
a.
muitas lojas perto da sua casa?
b.
muito trabalho hoje.
c.
algumas cartas em cima da sua mesa.
d.
relatórios para hoje.
e. Neste bairro,
correio, igreja, estação de metrô e supermercado.
f. Aqui perto
uma farmácia.
g.
um correio ali.
h. Aqui não
nada perto.
i. Não
muitas lojas por aqui, né?
Unidade 7 – IV
Saber
Conhecer
Eu sei
Eu conheço
Você/ ele/ ela sabe
Você/ ele/ ela conhece
A gente sabe
A gente conhece
Nós sabemos
Nós conhecemos
Vocês/ eles/ elas sabem
Vocês/ eles/ elas conhecem
Observações: O verbo saber e conhece tem significados próximos. Usamos saber +
alguns substantivos/ + verbo (habilidade)/ + pronomes interrogativos.
Usamos conhecer + substantivo/ + pronome pessoal.
Exemplos
Saber + alguns substantivos.
Eu sei o endereço dela.
Você/ ele/ ela sabe o telefone do Ricardo.
A gente sabe o presente que ele quer.
Nós sabemos a receita pra fazer aquele bolo.
Vocês/ eles/ elas sabem o livro certo pra ela.
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Saber + verbo (habilidade)
Eu sei tocar piano.
Você/ ele/ ela sabe jogar xadrez
A gente sabe falar chinês.
Nós sabemos consertar eletroeletrônicos.
Vocês/ eles/ elas sabem tirar fotos como profissionais.
Saber + pronomes interrogativos
Eu sei quem ele é.
Você/ ele/ ela sabe onde elas moram.
A gente sabe o que você quer.
Nós sabemos quanto custa aquele apartamento.
Vocês/ eles/ elas sabem qual cidade visitar.
Conhecer + substantivo (também nomes próprios)
Eu conheço a Deise.
Você/ ele/ ela conhece as ruas da Mooca.
A gente conhece a cidade de Salvador.
Nós conhecemos o aluno do Pedro.
Vocês/ eles/ elas conhecem a Catedral da Sé.
Conhecer + pronome pessoal
Eu conheço eles muito bem. [Gramaticalmente: Eu os conheço muito bem.]
Você/ ele/ ela conhece ela? [Gramaticalmente: Você/ ele/ ela a conhece.]
A gente conhece você bem. [Gramaticalmente: A gente te conhece bem. A gente o/ a
conhece bem.]
Nós conhecemos vocês, não? [Gramaticalmente: Nós os/ as conhecemos, não?]
Vocês/ eles/ elas conhecem a gente? [Gramaticalmente: Vocês/ eles/ elas nos
conhecem?]
Exercícios
1. Complete as frases com o verbo saber:
a. Eu
onde fica a praça da Sé.
b. Nós
o endereço dele. Não se preocupe.
c. A gente
explicar tudo sobre vinhos.
d. Elas não
muito inglês.
e. Vocês
onde fica o Himalaia?
f. O Rodrigo
_ falar três línguas.
g. O Maurício e o Valter
fazer pizzas.
h. A Maria
quem está conversando.
i. O Júnior
o que devemos fazer.
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2. Complete as frases com o verbo conhecer:
a. Eu
Tóquio.
b. Nós não
eles.
c. A gente
muitos restaurantes italianos.
d. Elas não
a Marta.
e. Ele
os funcionários daqui.
f. A Ivone
o Tiago e o Xavier.
g. A Sílvia e o Joaquim
o centro da cidade.
h. O Mateus
elas duas.
i. O Juvenal
muitas cidades.
3. Complete as frases com o verbo saber ou conhecer:
a. Vocês
onde fica a rua 7 de setembro?
b. Eu
o telefone dela. Quer anotar?
c. A gente
tocar violão. Quer ouvir?
d. Nós
esta parte da cidade muito bem.
e. A Ana e a Telma
quando nós vamos viajar.
f. A Vera
o porquê de não conversarmos com eles.
g. A Tereza
você, claro!
h. O Roberto e o Luís
como preparar um churrasco delicioso.
i. A Gláucia
as lojas desta rua.
j. O Antônio
que horas são. Vamos perguntar pra ele.
k. Eu
bem a Aparecida.
l. Nós não
qual é o número do seu telefone.
Unidade 7 – V
Preferir
Eu prefiro
Você/ ele/ ela prefere
A gente prefere
Nós preferimos
Vocês/ eles/ elas preferem
Observações: O verbo preferir é irregular na primeira pessoa do singular (eu) e do
plural (nós). Gramaticalmente, usamos preferir algo a outra coisa/ preferir fazer algo a
fazer outra coisa. Na conversação, usamos preferir algo que outra coisa/ fazer algo que
fazer outra coisa. Ou ainda, em perguntas, usamos preferir algo ou outra coisa/ fazer
algo ou fazer outra coisa.
Exemplos
Gramaticalmente
Eu prefiro acordar cedo a acordar tarde.
Você/ ele/ ela prefere sorvete de chocolate a sorvete de morango.
A gente prefere chá a café.
Nós preferimos trabalhar de manhã a trabalhar à tarde.
Vocês/ eles/ elas preferem ir ao cinema a ir ao teatro.
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Na conversação informal
Eu prefiro acordar cedo que acordar tarde.
Você/ ele/ ela prefere sorvete de chocolate que sorvete de morango.
A gente prefere chá que café.
Nós preferimos trabalhar de manhã que trabalhar à tarde.
Vocês/ eles/ elas preferem ir ao cinema que ir ao teatro.
Você/ ele/ ela prefere sorvete de chocolate ou sorvete de morango?
Vocês/ eles/ elas preferem ir ao cinema ou (ir) ao teatro?
Exercício
1. Complete as frases com o verbo preferir:
a. Os meus colegas
comida brasileira a francesa.
b. A minha dentista disse que
trabalhar depois do almoço a
trabalhar de manhã cedo.
c. Eu
ir ao teatro a ir ao cinema.
d. Nós
ficar aqui a sair.
e. Vocês
bolo de morango ou de chocolate?
f. Você
_ sair agora ou depois?
g. As minhas irmãs
rosas a margaridas. Eu
margaridas.
h. O Henrique
trabalhar de madrugada.
i. A gente
fazer o que tem que fazer hoje.
j. Os meninos
brincar na rua a brincar dentro de casa.
k. A Paulinha
futebol a voleibol.
l. Eu
ir de carro a ir de metrô.
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Respostas
Unidade 7 - I – exercício 1
a. são
b. sou
c. somos
d. é
e. é
f. são
g. é
h. são
i. sou
j. é
k. é
l. são
Unidade 7 - I – exercício 2
a. está
b. estou
c. estamos
d. estão
e. está
f. está
g. estão
h. estão
i. está
j. estou
k. está – está
l. está
Unidade 7 - I – exercício 3
a. são (estão)
b. estou
c. é
d. é
e. estão (são)
f. está
g. são
h. estamos
i. é
j. está
k. são
l. é

Unidade 7 - II – exercício 1
a. venho
b. vem
c. vimos
d. vem
e. vêm
f. vem
g. vêm
h. vêm
i. vem
Unidade 7 - II – exercício 2
a. vem de
b. venho
c. vem
d. vêm de
e. vem de – (vem) de
f. vem da
g. vimos de
h. vêm
i. vêm do
Unidade 7 - III – exercício 1
a. Por que – não estuda
b. Por que – não tiram
c. Por que – não envia
d. Por que – não descansam
e. Por que – não almoça
f. Por que – não dança
g. Por que – não saem
h. Por que – não vêm
i. Por que – não telefona
Unidade 7 - III – exercício 2
a. Tem
b. Tem
c. Tem
d. Tem
e. tem
f. tem
g. Tem
h. tem
i. tem
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Unidade 7 - IV – exercício 1
a. sei
b. sabemos
c. sabe
d. sabem
e. sabem
f. sabe
g. sabem
h. sabe
i. sabe
Unidade 7 - IV – exercício 2
a. conheço
b. conhecemos
c. conhece
d. conhecem
e. conhece
f. conhece
g. conhecem
h. conhece
i. conhece

Unidade 7 - V – exercício 1
a. preferem
b. prefere
c. prefiro
d. preferimos
e. preferem
f. prefere
g. preferem – prefiro
h. prefere
i. prefere
j. preferem
k. prefere
l. prefiro

Unidade 7 - IV – exercício 3
a. sabem
b. sei
c. sabe
d. conhecemos
e. sabem
f. sabe
g. conhece
h. sabem
i. conhece
j. sabe
k. conheço
l. sabemos
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