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Mais Verbos Irregulares 

•  Conhecer (to know), eu conheço, 
você, ele/ela conhece, nós 
conhecemos, vocês, eles/elas 
conhecem 

•  Aparecer (to appear), eu apareço  

•  Reconhecer (to recognize), eu 
reconheço 

•  Oferecer (to offer) eu ofereço 

•  Agradecer (to thank) eu agradeço 

•  Parecer (to seem) eu pareço 

•  Esquecer (to forget) eu esqueço 

•  Dirigir (to drive), eu dirijo, você, 
ele/ela dirige, nós dirigimos, vocês, 
eles/elas dirigem 

•  Corrigir (to correct), eu corrijo 

•  Agir (to act), eu ajo 

•  Exigir (to demand), eu exijo 

•  Fingir (to pretend), eu finjo 

•  Reagir (to react), eu reajo 

•  Surgir (to appear), eu surjo 



Pronomes Reflexivos 

•  Levantar-se (to get up), eu me 
levanto, você, ele/ela se 
levanta, nós nos levantamos, 
vocês, eles/elas se levantam 

•  Surpreender-se (to be 
surprised), eu me surpreendo, 
você, ele/ela se surpreende, 
nós nos surpreendemos, 
vocês, eles/elas se 
surpreendem 

•  Vestir-se (to get dressed), eu 
me visto, você, ele/ela se 
veste, nós nos vestimos, 
vocês, eles/elas se vestem 

•  lembrar-se (to remember) 

•  esquecer-se (to forget) 

•  sentar-se (to sit down) 

•  deitar-se (to go to bed) 

•  sentir-se (to feel) 

•  divertir-se (to have fun) 

•  demorar-se (to delay) 

•  reunir-se (to get together) 



Pronunciation Practice 

•  Existe uma expressão que diz: “Deus é brasileiro”.  Isto 
pode ser interpretado de várias formas.  Uma delas é que 
Deus admite qualquer forma de pensamento e de que há 
lugar para todos.  No Brasil, há o “sincretismo religioso”: 
a fusão de elementos religiosos de crenças diversas. 

•  There is an expression that says: “God is a Brazilian”.  
This can be interpreted in many forms.  One of  them is 
that God allows many forms of  thought and that there is 
a place for everyone.  In Brazil, there is “religious 
syncretism”: a fusion of  religious elements of  diverse 
beliefs. 



Assignment 
Memorize & Record Dialogue 8: Rotina (página 121) 


