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1- Na passagem “[…] reaproveitando o máximo o possível do que era jogado fora.”, o
verbo “jogado” está:
(A) no gerúndio.
(B) no particípio.
(C) no infinitivo.
2- Identifique a frase em que o verbo grifado está em uma forma nominal:
(A) “A mensagem inspiradora do romance Extraordinário agora dirigida ao público infantil
[…]”
(B) “[…] que já tocou a vida de quase meio milhão de leitores só no Brasil.”

(C) “[…] um mundo ilustrado que representa a imaginação do menino […]”
3- Observe atentamente o fragmento a seguir. Logo após, sublinhe os verbos no gerúndio
que o compõem:
“Resgatando elementos da história original e inserindo os personagens […]”
4- Leia as frases e escreva (MI) para verbos do Modo Indicativo, (S) para Subjuntivo e
(IMP) para Imperativo. Após, marque a alternativa que possui a sequência correta.
(

) O menino brincou muito no recreio.

(

) Venham todos para a sala!

(

) Espero que ele estude para não errar nada na prova.

(

) Faça sua tarefa agora!

(

) Se ele andas se mais rápido, não se atrasaria.

(

) Eu me atrasei para a aula.

a) I –MP-I–MP–I–S.

b) I–IMP–S–IMP–S–I.
c) IMP-I–S–IMP–S–S.

d) I–IMP–I–S–IMP–I.
e) IMP–I–S–IMP–I–S.

5- Assinale a alternativa que completa correta mente as frases. Atenção aos tempos verbais e
aos modos pedidos!
 Não _______________ as carteiras. (rabiscar–Modo Imperativo)
 Nós _______________ mais se _________________ tempo. (brincar–Futuro do Pretérito do
Modo Indicativo e ter–Pretérito Imperfeito do Modo Subjuntivo)
Ele _______________ muito durante a aula. (falar-Pretérito Perfeito do Modo Indicativo)
 Quando ele __________________ me avise. (sair–Futuro do Modo Subjuntivo)
a) Rabisquei–brincaremos–tenho–falava–saído.
b) Rabiscou–brincaríamos–tivéssemos–falaria–sair.
c) Rabisque–brincaríamos–tivéssemos–falou–sair.
d) Rabisque–brincamos–temos–falar–sair.
6- Complete as lacunas com os verbos auxiliares nos tempos pedidos entre parênteses.
Atenção: todos são do Modo Indicativo!
*Agora, marque a alternativa que possui a sequência correta.
Paula _____________ correndo e caiu. (estar–Pretérito Imperfeito).
Se você _____________ lendo, agradeça ao seu professor. (estar-Presente).
Eu ____________ viajado se não estivesse doente. (ter–Futuro do Pretérito).
Ontem as estrelas ____________ brilhar como nunca. (parecer–Pretérito Imperfeito).
Eles _____________ treinando muito para as Olimpíadas. (estar –Presente)
a) Estava –está–teria–pareciam –estão.
b) Estava–está–teria–pareciam –estavam.
c) Estava–está–terá–pareceriam–estão.
d) Estava–estivesse–teria–parecerão–estão.
e) Estaria–esteve–terá–pareciam–estarão.

7- Estudar todos os assuntos trabalhados.
Ciente:________________________

