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Tema da aula remota nº 03: Conceito de verbos, modos, tempos, flexões e formas nominais. 

Leia: 

Qual a medida da poluição sonora? 

 

 Carros e motos acelerando, ônibus freando, caminhões sacudindo, sirenes tocando... Depois 

de todo esse barulho, você chega a sua casa, tranca a porta e, quando vai suspirar de alívio, ouve 

o bate-estaca que vem da construção do outro lado da rua. Corre, fecha a janela e... É a vez do 

seu vizinho colocar o som no último volume! A solução é procurar o cômodo da casa onde o ruído 

seja menos intenso. Sobrou a cozinha. Mas sua irmã decidiu fazer uma vitamina e liga o 

liquidificador... Oh, céus! Existe alguém no mundo preocupado com toda essa poluição sonora?! 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 273. Disponível em: 

<http://capes.cienciahoje.org.br>. (Fragmento). 

Questão 1 – Grife os verbos no segmento abaixo: 

          “Depois de todo esse barulho, você chega a sua casa, tranca a porta [...]” 

 

Questão 2 – Os verbos grifados anteriormente estão no modo indicativo, pois exprimem: 

(     ) certezas.  

(     ) suposições.  

(     ) orientações.  

 

Questão 3 – No trecho “[...] ouve o bate-estaca que vem da construção do outro lado da rua.”, o 

sujeito do verbo no modo indicativo destacado é:  

(     ) oculto.  

(     ) inexistente.  

(     ) indeterminado.  

Questão 4 – Observe: 

“A solução é procurar o cômodo da casa onde o ruído seja menos intenso.” 

Nessa passagem, há um verbo “ser” flexionado no modo indicativo. Localize-o:  

___ 

___________________________________________________________________________ 

Questão 5 – O verbo no modo indicativo “Existe”, empregado no final do texto, refere-se: 

(     ) à 1ª pessoa do singular.  

(     ) à 2ª pessoa do singular. 

(     ) à 3ª pessoa do singular. 

 

QUESTÃO 6: Leia a tirinha de Calvin e responda as questões que seguem: 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

OTTOMAR 

SCHWENGBER. 

ATIVIDADES   REMOTAS   DE 

LINGUA PORTUGUESA 

I 

 

 

 

 

HHISHIIHISHISTÓRIA 

 

 Trimestre: 3ª/2020.  Data:       /       /        

Aluno(a): Ano:            Turma: 

Professor(a):  

 
Observação: 



www.acessaber.com.br 
 

 

a.) Observando os três primeiros quadrinhos, pode-se perceber que, no diálogo entre Calvin e 
sua mãe, uma das formas verbais não condiz com as demais. Trata-se de: 
a) Ides. 
b) Tenhais. 
c) Julgais. 
d) Pretendes. 
e) Segui. 
 
b.). Nos três primeiros quadrinhos da charge acima, a linguagem utilizada é mais formal e, no 
último, mais informal. Assinale a alternativa que traga, primeiro, uma marca da FORMALIDADE e, 
depois, uma marca da INFORMALIDADE presentes nos quadrinhos. 
a) Vilania; vosso. 
b) Vós; você. 
c) Estou; você. 
d) Tenhais; segui. 
e) Notícias; falem. 
 
c.). Os verbos “ides” e “tenhais” estão conjugados na 2ª pessoa do plural. Se passarmos os 
mesmos verbos para a 2ª pessoa do singular, obteremos as seguintes flexões: 
a. vais – tendes 
b. fostes – tenhai 
c. vais – tenhas 
d. vai – tenha 
e. vades – tende 
 
7. ''Fale bem o português do Brasil.'' 
O verbo fale está no imperativo afirmativo e indica que o ouvinte é você (3ª pessoa do singular). 
Passando o verbo para o imperativo negativo e conservando a mesma pessoa gramatical, 
teremos: 
a) não fales. 
b) não fala. 
c) não fale. 
d) não falai. 
e) não faleis. 
 
QUESTÃO 8. Dentre as frases abaixo, assinale a que apresentar erro na flexão dos verbos. 
a) Ele não creu em nenhuma das histórias contadas por nós. 
b) Quando eu vir seu pai, avisá-lo-ei sobre a dívida. 
c) Será muito melhor para todos, se você manter a calma. 
d) Eles intervieram em nossa disputa, depois de um tempo. 
e) Assim que puserdes a roupa no armário, poderemos sair. 
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