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---------------------------------------------------------------------------------------------------------01-Leia a tirinha abaixo e responda:

a-) Qual o modo verbal utilizado pela mãe do Calvin no 3º quadrinho?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b-) Por que ela utilizou esse modo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
02- Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos.
a) Preciso passar no vestibular, por isso________________muito. (estudar - futuro do presente do
indicativo).
b) ____________________boas lembranças da minha infância. (ter - presente do indicativo).
c) Marcela e Bruna__________________ao cinema ontem. (ir - pretérito perfeito do indicativo).
d) Nesta vida_________________________o que plantamos. (colher - presente do indicativo).
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e) Pedro__________________futebol muito bem se tiver oportunidade. (jogar - futuro do presente do
indicativo).
f) Os homens_______________viola durante a serenata. (tocar - futuro do presente do indicativo).
g) O aluno___________um prêmio ao final do semestre. (ganhar - futuro do presente do indicativo).
h) A menina____________________alto durante as aulas. (falar - pretérito imperfeito do indicativo).

03-Sublinhe o substantivo coletivo correspondente a cada um dos substantivos abaixo:
a)

MÚSICOS: BANDA – CACHO – TURMA

b)

AVIÕES: ESQUADRILHA – ÁLBUM – ESQUADRA

c)

PORCOS: VARA – JUNTA – FATO

d)

PEIXES: QUADRILHA – CARDUME – PENCA

e)

CABRAS: CACHO – FATO – TURMA

f)

QUADROS: ESQUADRA – PINACOTECA – ÁLBUM

g)

LEIS: CÓDIGO – FATO – JUNTA

h)

CORDA: QUADRILHA – PENCA – CORDAME

i)

CEBOLAS: RÉSTIA – ÁLBUM – NINHADA

j)

ARTISTAS: DISCOTECA – FAUNA – ELENCO

k)

PÁSSAROS: BANDA – BIBLIOTECA – BANDO

04-Encontram-se a seguir alguns fragmentos poéticos. Analise-os respondendo ao que se pede:
Nem em pé-d’água
Em pé-de-atleta
Em pé-de-cabra
Em pé-de-boi ou pé-de-galinha
Em pé-de-meia
Ou pé de moleque
Não entra o sapatinho vermelho-sangue
[...]
a – Como podemos perceber, no poema encontra-se uma série de palavras cuja composição se dá em
torno da palavra pé. Como essas palavras se classificam?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b- Escreva o plural para as mesmas.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
05- Reescreva as frases passando para o plural os termos destacados. Faça as modificações
necessárias.
a-) A sobremesa estava deliciosa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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b-) O porta-malas estava fechado.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c-) O beijar-flor enfeitava o jardim.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d-) Coloquei o pisca-pisca na arvore de Natal.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e-) Ontem, no zoológico, vimos o porco espinho.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
06-Classifique os advérbios em destaque:
(

) Eu moro aqui.

(

) modo

(

) André andou depressa.

(

) intensidade

(

) Anderson mais depressa.

(

) lugar

(

) Catarina chegou cedo.

(

) negação

(

) Não jogue nada no chão.

(

) tempo

(

) Talvez não tenha prova amanhã.

(

) dúvida.

07-Sublinhe e classifique o advérbio nas orações:
a-) Ela fala docemente._______________________________________________________________
b-) Todos voltaram tarde._____________________________________________________________
c-) Eles trabalham fora agora.__________________________________________________________
d-) Você certamente não mentiu._______________________________________________________
e-) Ela provavelmente está bem doente._________________________________________________
f-) A professora não fala inglês.________________________________________________________
g-) Nós pagamos muitos impostos aqui._________________________________________________
h-) Nós nunca voltaremos aqui.________________________________________________________
i-) Talvez eles concordem com você.____________________________________________________
j-) Fale mais devagar.________________________________________________________________
k-) Nós dormimos tranquilamente.______________________________________________________

08- Indique o modo em que se encontram os verbos: indicativo, subjuntivo ou imperativo:
a-) Vá falar com o rei._______________________________________________________________
b-) O povo ama seu rei.______________________________________________________________
c-) Talvez o rei seja um carrasco._______________________________________________________
d-) Venha aqui carpinteiro.____________________________________________________________
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09- Diga em que pessoa e número se encontram os verbos abaixo:
a-) Eles falaram que o rei era bom._____________________________________________________
b-) Ela acredita no rei.________________________________________________________________
c-) Nós acreditamos na palavra do rei.___________________________________________________
d-) Eu falei com o carpinteiro.__________________________________________________________

10-Coloque as formas verbais no infinitivo, no particípio e no gerúndio:
a-) disse: _____________________, _______________,_____________
b-) fala:______________________,________________,_____________
c-) brinca:____________________,________________,_____________
d-) come:_____________________,________________,_____________
11- Complete na 1ª pessoa do singular: Ex: Vir, eu venho.
a-) valer, eu ___________________________ b-) pedir, eu ____________________________
c-) caber, eu___________________________ d-) fazer, eu____________________________
e-) ler, eu_____________________________

f-) poder, eu ____________________________

g-) odiar, eu___________________________

h-) ouvir, eu_____________________________

i-) cobrir, eu___________________________

j-) perdeu, eu ____________________________

12- Como são classificados os verbos do exercício 11 Justifique.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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