Estar a + infinitivo

Que pena, está a chover…

2

Completa

as frases com o verbo adequado, colocando-o no presente do indicativo ou
inserindo-o na estrutura estar a + infinitivo.
preparar-se | chegar | nevar | chover (2x) | tentar | pensar | ir | estar

João

Queria ir até ao parque, mas está a chover…
Izabela

Estar a + infinitivo

A forma de tratamento que usa a segunda
pessoa do singular (tu) é reservada ao
tratamento familiar, entre pessoas que se
conhecem bem ou no tratamento de uma
pessoa mais nova.
O pronome você surge associado ao
tratamento informal entre pessoas que não
se tratam por tu ou a um tratamento mais
formal e distanciado, devendo surgir
subentendido, uma vez que o seu uso
expresso pode estar associado a um
tratamento pouco respeitoso.

Uso
Usa-se para indicar ações que decorrem no momento
da fala.
Pode surgir associado a expressões como:
neste momento, agora…

Seleciona a opção correta.
		

a pé para a escola todos os dias. Mora lá perto.
sempre com fome! Come como um lobo!

		

d. A Ana

		

e. Agora não posso falar.

		

f.

		

g. À segunda-feira, eles

		

h. No verão, não

resolver a equação. Está difícil!
para um teste.

visitar os Açores, mas ainda não reservamos nada.
à escola por volta das 8:00.
muito, mas neste momento

.

Associa

três frases a cada estação do ano: primavera (P), verão (V), outono (O) ou
inverno (I).
23º

c. R
 ita, estás a pensar
ir ao festival de música em Algés?
1. Sim, estou a ouvir música.

			 2. Está com sede.

2. Sim, estou a ver o cartaz.

			 3. Tem teste.

3. Sim, volto já.

b. Estão a trabalhar?

b. O Rui

34º

5º

12º

Nós estamos a preparar
a apresentação.
Nós não estamos a preparar
a apresentação.

			 1. Está a pensar.
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a. P
 orque é que a Joana está a
estudar?

		

.

Atenção à negativa!

A forma de tratamento que usa a segunda pessoa do plural (vós) caiu em desuso (cf. pág. 6).

1

3

d. Onde está a decorrer o jogo de futebol?

			 1. Sim, vamos.

1. Em setembro.

			 2. Não, estamos a jogar.

2. Em casa.

			 3. Não, estamos satisfeitos.

3. No ginásio.
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singular
plural

estou a estudar.
estás a exagerar!
está a almoçar.
estamos a conversar.
estais a ler.
estão a dormir.

a. Olha!

c. A Maria

Nota:

Forma
Eu
Tu
Ele/Ela/Você
Nós
Vós
Eles/Elas/Vocês
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Está a chover e nós estamos a estudar! Vá, concentra-te,
João.

		

primavera

verão

outono

inverno

21 março –
21 de junho

21 junho –
23 setembro

23 setembro –
22 dezembro

22 dezembro –
20 março

		

a. Está a chover torrencialmente!

		

g. A temperatura está agradável.

		

b.	As folhas das árvores estão
a cair.		

		

h. O céu está limpo.

		

i. Está um dia nublado.

		

j. As folhas das árvores estão a
ficar acastanhadas.		

		

c. Está muito calor!

		

d. Que frio!

		

e. Está a nevar.

		

k. O sol está muito forte hoje.

		

f. As flores estão a nascer.

		

l. Está um ótimo dia de praia!
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