Como dar dicas, conselhos e instruções em
português
Modo Imperativo/Comandos

Muito obrigada for downloading our handout about the Imperative Mode. We
hope you enjoy learning with our exclusive material.
Street Smart Brazil specializes in Brazilian Portuguese lessons via Skype. It
is a simple, convenient, and effective way to learn Portuguese with
instructors who are:





Native Brazilian Portuguese speakers
Fluent in English
College-educated
Experienced and trained to help you learn better and easier

The Street Smart Brazil Teaching Approach
Learn better with Street Smart Brazil:
1. Communicative approach to get you functioning in Portuguese ASAP
2. Focus on real-life situations to develop your ability to live and do
business in Portuguese
3. Cultural coaching so you can build deeper relationships in Brazil
4. Personalized learning to attend to your specific goals and needs

luciana@streetsmartbrazil.com
(415) 573-8180
StreetSmartBrazil.com

Me ligue amanhã. Modo Imperativo
Me ligue
amanhã, então.

A comida acabou?
Não diga isso!

Faça o seu
dever de casa!

O Imperativo é o modo verbal usado para dar dicas e instruções ou para expressar um
comando, uma solicitação ou uma orientação. Pode ser afirmativo ou negativo.
O Imperativo é também chamado de Comandos nos livros de Português Língua
Estrangeira.
Exemplos:
1. Deixe seu recado após o sinal.
2. Coma muitas frutas no Brasil.

Click to
watch the
video lesson

3. Assista a filmes brasileiros para aprender mais.

Dica de Pronúncia
No modo Imperativo, a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Pratique com seu
professor para falar corretamente.

Conjugação do Imperativo: Verbos Regulares
A conjugação do Imperativo é fácil. Siga dois passos rápidos para conjugar os verbos
regulares no modo Imperativo.

Dica:
Você já aprendeu o presente do subjuntivo? A conjugação do Imperativo é a
mesma, exceto para Tu.
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1º Passo: Remova a terminação do verbo e troque a vogal final
a. Verbos terminados em –AR:
Remova o –AR e coloque a letra E
Ex:

Infinitivo

Comando

Deixar (to leave)

Deixe

b. Verbos terminados em –ER
Remova o –ER e coloque a letra A
Ex:

c.

Infinitivo

Comando

Comer (to eat)

Coma

Verbos terminados em –IR
Remova o –IR e coloque a letra A
Ex:

Infinitivo

Comando

Assistir (to watch)

Assista

Dica:
Observe que os verbos que terminam em AR e ER trocam suas vogais finais. Os
verbos com IR imitam os verbos com ER.
Esses pequenos truques ajudam a memorizar as regras.

Agora você tem a conjugação do Imperativo para Você. Essa é a conjugação mais
comum quando usamos os Comandos. Logo, isso é tudo o que você precisa na maior
parte das vezes. Mas certamente você quer aprender as demais conjugações, certo?
A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante,
chore, dance, ria e viva intensamente,
antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.
Charles Chaplin
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2º Passo: Siga o padrão para obter as outras conjugações
Você já sabe que usamos padrões para conjugar os verbos, não é? Este é o padrão para
os Comandos:
Pessoa
Você
Nós
Vocês

Padrão dos verbos
terminados em AR
e
emos
em

Padrão dos verbos
terminados em ER
a
amos
am

Padrão dos verbos
terminados em IR
a
amos
am

Aqui estão os verbos que usamos nos exemplos anteriores:
Deixar (AR)

Comer (ER)

Assistir (IR)

Deixe (você)
Deixemos (nós)
Deixem (vocês)

Coma (você)
Comamos (nós)
Comam (vocês)

Assista (você)
Assistamos (nós)
Assistam (vocês)

Dica:
A diferença entre o singular para Você e o plural para Vocês é apenas um M no
final.

Grafia dos Verbos que Terminam em –CAR e -GAR
Verbos que terminam em CAR
Diga em voz alta o verbo Brincar.
Se você simplesmente trocar o AR final por um E, você terá: Brince.
Mas essa palavra tem o som muito diferente do verbo original. Isso não está certo.
Precisamos restituir o som original do verbo. Temos um bom artifício para isso.
Escrevemos: Brinque.
Isso acontecerá com todos os verbos que terminam em CAR.


Brincar  Brinque



Tocar  Toque



Roncar  Ronque
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Verbos que terminam em GAR
Algo semelhante acontece com os verbos que terminam em GAR. Diga em voz alta o
verbo Pagar.
Se você simpleste trocar o AR por um E, você vai ter uma palavra com o som diferente.
Então escrevemos: Pague.
Isso acontecerá com todos os verbos que terminam em GAR.


Pagar  Pague



Entregar  Entregue



Jogar  Jogue

How to say To Play in Portuguese:
Brincar, Tocar & Jogar
http://goo.gl/yze0uM

Exercício: Pratique um pouco agora
Como preparar chá
Você tem um amigo chamado aTom que veio do espaço. aTom nunca fez chá! Dê
instruções passo a passo para aTom fazer chá pela primeira vez. Complete os espaços
em branco com os verbos na forma dos Comandos e na conjugação para Você. As
respostas estão ao final da ficha.
Como fazer chá:
1. ___________________ uma panela. (pegar)
2. ___________________ água na panela. (colocar)
3. ___________________ o fogo. (acender)
4. ___________________ a panela ao fogo. (levar)
5. ___________________ a água. (ferver)
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6. ___________________ o chá na xícara. (colocar)
7. ___________________ água quente. (adicionar)
8. ___________________ o chá apurar por alguns minutos. (deixar)
9. ___________________ o saquinho de chá da xícara. (tirar)
10. ___________________ o seu chá! (aproveitar)

Turn on and Turn off in Portuguese: The
Difference between Ligar and Acender
http://goo.gl/Q0f6VP

Dando direções
Agora dê direções a um turista perdido. João está na sapataria (veja no mapa) e quer ir
para a padaria (seta preta). Como ele faz para chegar lá? O mapa está na próxima
página. Complete os espaços em branco com os verbos na forma dos Comandos e na
conjugação para Você. As respostas estão ao final da ficha.
1. ___________________ pela rua Itapeti. (seguir)
2. ___________________ à esquerda na rua Serra da Jureia. (virar)
3. ___________________ pelo Largo N.S. do Bom Parto. (passar)
4. ___________________ à direita na rua Emílio Mallet. (dobrar)
5. ___________________ dois quarteirões. (andar)
6. ___________________ para a esquerda e você vai ver a padaria. (olhar)
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Mapa do livro
Avenida Brasil 1

Conjugação do Imperativo: Verbos Irregulares
Tem um truque bem fácil que funciona para quase todos os verbos irregulares:
1. Tudo começa na conjugação de “eu” do presente do indicativo.
2. Você só precisa trocar a última letra, seguindo o 1º passo dos verbos regulares.
Exemplos:
Infinitivo

Presente do Indicativo de Eu

Comando (você)

Ter (to have)

Tenho (I have)

Tenha

Fazer (to do, make)

Faço (I do, I make)

Faça

Dizer (to say, to tell)

Digo (I say)

Diga

1. Tenha paciência, por favor.

3. Diga a verdade.

2. Faça suas tarefas de casa.
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O padrão para as outras conjugações (nós, vocês) é o mesmo dos verbos regulares. Fácil,
né?

Verbos Realmente Irregulares no Imperativo
O truque acima funciona para quase todos os verbos, com exceção de seis verbos que
são irregulares no modo Imperativo: ser, estar, dar, saber, ir e querer.
Ser
Seja (você)
Sejamos (nós)
Sejam (vocês)

Estar
Esteja (você)
Estejamos (nós)
Estejam (vocês)

Dar
Dê (você)
Demos (nós)
Deem (vocês)

Saber
Saiba (você)
Saibamos (nós)
Saibam (vocês)

Ir
Vá (você)
Vamos (nós)
Vão (vocês)

Querer
Queira (você)
Queiramos (nós)
Queiram (vocês)

Onde Está a Conjugação para Eu?
O Imperativo não tem uma conjugação para Eu. Nós geralmente não damos instruções
a nós mesmos. Quando fazemos isso, usamos a conjugação para Você.

Como Usamos a Conjugação para Nós
Podemos usar o Imperativo na conjugação de Nós da mesma forma que, em inglês,
usamos Let’s + verbo.
Exemplos:
Situação 1
Estão todos sentados à mesa para o jantar. O anfitrião diz:


Comamos! = Let’s eat!

Situação 2
O auditório está cheio para a conferência. O palestrante vai ao microfone e diz:


Comecemos. = Let’s get started.
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Qual é o certo: Diz ou Diga?
Essa é uma ótima pergunta. Nesta lição você aprendeu que o Imperativo do verbo Dizer
é Diga.
Infinitivo

Presente do Indicativo de Eu

Comando

Dizer (to say, to tell)

Digo (I say)

Diga

O exemplo foi:


Diga a verdade.

Mas você também vai ouvir os brasileiros dizendo:


Diz a verdade.

Ambas as formas estão corretas. São apenas conjugações para pessoas diferentes.


Diga é a conjugação para Você



Diz é a conjugação para Tu

Outro exemplo comum:


Venha cá! (você)



Vem cá! (tu)

A Conjugação do Tu
O Imperativo Afirmativo para Tu é igual ao presente do indicativo para Você. Parece
confuso, mas é fácil falar corretamente.

Deixar

Presente do Indicativo
Você deixa

Comer

Você come

Assitir

Você assiste
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Fazer

Você faz

Dizer

Você diz

Faz (tu)
Faça (você)
Diz (tu)
Diga (você)

O Imperativo Negativo é diferente na conjugação para Tu. Ele é igual ao presente do
subjuntivo. Contudo essa regra é comumente desrespeitada no português falado no
Brasil. Para facilitar, sugerimos que você use a conjugação para Você.
Os brasileiros usam o Imperativo nas conjugações de Tu e Você sem necessariamente
pensar no que estão dizendo.

Exercícios: A prática faz o mestre
1) Complete os diálogos abaixo. Use o modo Imperativo na conjugação de
Você. As respostas estão ao final da ficha.
Diálogo 1: No Banco
CLARINHA: Bom dia, eu gostaria de fazer um depósito. Você pode me
ajudar?
CAIXA:

Claro! Por favor, _____________________ (preencher) este
formulário.
__________________(anotar) os números dos cheques na parte
de trás.
Não _____________________(escrever) neste campo aqui
embaixo.

CLARINHA: Muito obrigada. Eu vou preencher o formulário ali na mesa. O
que eu faço depois?
CAIXA:

Depois ___________________ (voltar) aqui para fazer o
depósito.

CLARINHA: Pronto, o formulário está preenchido.
CAIXA:

Me ______________________ (mostrar) sua identidade, por
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favor. Me _________________ (dar) também seu cartão do
banco. Ótimo. Aqui está o seu comprovante de depósito.
CLARINHA: Muito obrigada. Até logo.

Diálogo 2: No Consultório Médico
GUSTAVO:

Estou sempre cansado, Doutora. Não tenho
energia para nada. Acho que estou doente.

Dra. MARTA:

Você precisa comer bem e levar uma vida mais
saudável.
____________________ (comer) muitas frutas e
verduras.
____________________ (comprar) produtos
orgânicos e sempre ____________________ (lavar)
tudo muito bem.

GUSTAVO:

Que vitaminas devo tomar?

Dra. MARTA:

_____________________ (tomar) vitamina C diariamente, mas não
_____________________ (esquecer) que uma boa alimentação é
essencial.

GUSTAVO:

Só isso?

Dra. MARTA:

Mais uma coisa: _____________________ (parar) de fumar e
__________________ (evitar) bebidas alcoólicas em excesso.

GUSTAVO:

E o que faço para dormir bem? Sofro muito com insônia quase toda
noite.

Dra. MARTA:

____________________ (fazer) exercícios físicos pelo menos três vezes
por semana. Não _______________________ (tentar) resolver
problemas sérios à noite.
___________________ (ir) para a cama cedo; ____________________
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(dormir) oito horas por noite.
GUSTAVO:

Está certo, vou seguir os seus conselhos.

Dra. MARTA:

Ótimo. Daqui a um mês, _____________________ (voltar) para uma
revisão.

2) Dê dicas de saúde
O artigo “25 Dicas para Reduzir o Estresse”apresenta as seguintes
sugestões para termos melhor saúde:
1. Mude. O mundo está sempre se transformando.
2. Cuide do mundo e de quem você ama.
3. Brinque. Bom humor faz bem à saúde.
Que outros conselhos você dá para as pessoas serem mais felizes e
saudáveis? Use o Imperativo na conjugação de Você. Explique suas ideias.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Sugestão de leitura: link para o artigo completo http://bit.ly/zlZprt
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3) O texto abaixo fala de como ser um ótimo aluno de idiomas. Leia o texto e faça o
que se pede.

Você se conhece melhor do que ninguém
Lembre-se de que as possibilidades de alcançar fluência em uma nova língua dependem
principalmente de você. Você se conhece melhor do que ninguém. O conhecimento que
você tem de si próprio vai guiá-lo pelos seus estudos.
Pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes. Uns são mais analíticos e
necessitam de regras para tudo o que aprendem. Outros são mais intuitivos e preferem
reunir exemplos e imitá-los. Algumas pessoas necessitam de muita repetição, enquanto
outras necessitam de pouca. Você precisa experimentar para descobrir como você
aprende melhor.
O seu envolvimento pessoal é necessário para você poder alcançar fluência em outra
língua. De certa forma, a língua estrangeira vai passar a fazer parte de você. Aprender
uma língua é semelhante a aprender a se equilibrar numa bicicleta. Você pode ler vários
manuais de intruções sobre como andar de bicicleta, mas somente vai aprender quando
montar na bicicleta e pedalar.
(Adaptado do livro Como Ser um Ótimo Aluno de Idiomas, Joan Rubin and Irene Thompson. Encontre o
livro na Amazon.com: http://goo.gl/Dpa8yN)

3.1. Prática Oral
a) Em suas próprias palavras, qual é a ideia central do texto?
b) Qual é a sua opinião sobre o texto?

3.2. Pratique o Imperativo:
Veja abaixo duas dicas para aprender outro idioma. Os verbos em negrito estão no
Imperativo.
Dicas Para Aprender Outro Idioma:
1. Ouça músicas naquele idioma. Observe as letras das músicas e preste atenção
à pronúncia das palavras. Cante. Tente imitar o cantor. Isso vai ajudar sua
pronúncia e melhorar sua fluência.
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2. Junte-se a um grupo ou organização cultural do país que fala a língua que
você está estudando.
Dê outras dicas para as pessoas que estão estudando uma língua estrangeira. Use o
Imperativo na conjugação de Você:
1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

Sugestões de leitura com muito Imperativo em ação:
1. 10 dicas e truques para aprender qualquer idioma
http://goo.gl/qI71JM
2. Brasileiro que domina 11 idiomas dá dicas para aprender outras
línguas http://goo.gl/kY9vNr

4) Redação
Leia os artigos sugeridos no quadro Leia Mais acima e escreva uma redação sobre:
a. Quais são as três dicas que você acha mais importantes para quem está
aprendendo um outro idioma? Por que essas dicas são importantes?
b. Você segue essas sugestões?
c. Como isso ajuda, ou pode ajudar, no seu aprendizado?

Don’t struggle with Portuguese!
Book a Trial Lesson. Your Portuguese will thank you.

Book My Trial Lesson

13 de 15

Respostas dos Exercícios
Como preparar chá:
1. Pegue uma panela. (pegar)
2. Coloque água na panela. (colocar)
3. Acenda o fogo. (acender)
4. Leve a panela ao fogo. (levar)
5. Ferva a água. (ferver)
6. Coloque o chá na xícara. (colocar)
7. Adicione água quente. (adicionar)
8. Deixe o chá apurar por alguns minutos. (deixar)
9. Tire o saquinho de chá da xícara. (tirar)
10. Aproveite o seu chá! (aproveitar)
Dando direções:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siga pela rua Itapeti. (seguir)
Vire à esquerda na rua Serra da Jureia. (virar)
Passe pelo Largo N.S. do Bom Parto. (passar)
Dobre à direita na rua Emílio Mallet. (dobrar)
Ande dois quarteirões. (andar)
Olhe para a esquerda e você vai ver a padaria. (olhar)

Diálogo 1: No Banco
CLARINHA: Bom dia, eu gostaria de fazer um depósito. Você pode me ajudar?
CAIXA:

Claro! Por favor, preencha este formulário.
Anote os números dos cheques na parte de trás.
Não escreva neste campo aqui embaixo.

CLARINHA: Muito obrigada. Eu vou preencher o formulário ali na mesa. O que eu faço
depois?
CAIXA:

Depois volte aqui para fazer o depósito.

CLARINHA: Pronto, o formulário está preenchido.
CAIXA:

Me mostre sua identidade, por favor. Me dê também seu cartão do banco.
Ótimo. Aqui está o seu comprovante de depósito.
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Diálogo 2: No Consultório Médico
GUSTAVO:

Estou sempre cansado, Doutora. Não tenho energia para nada. Acho que estou
doente.

Dra. MARTA:

Você precisa comer bem e levar uma vida mais saudável.
Coma muitas frutas e verduras.
Compre produtos orgânicos e sempre lave tudo muito bem.

GUSTAVO:

Que vitaminas devo tomar?

Dra. MARTA:

Tome vitamina C diariamente, mas não esqueça que uma boa alimentação é
essencial.

GUSTAVO:

Só isso?

Dra. MARTA:

Mais uma coisa: pare de fumar e evite bebidas alcoólicas em excesso.

GUSTAVO:

E o que faço para dormir bem? Sofro muito com insônia quase toda noite.

Dra. MARTA:

Faça exercícios físicos pelo menos três vezes por semana. Não tente resolver
problemas sérios à noite. Vá para a cama cedo; durma oito horas por noite.

GUSTAVO:

Está certo, vou seguir os seus conselhos.

Dra. MARTA:

Ótimo. Daqui a um mês, volte para uma revisão.
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