
ATIVIDADES DE REVISÃO  - VERBOS 
 

Pra Você Guardei O Amor 
                                          Nando Reis 
 

Pra você guardei o amor 
Que nunca soube dar 
O amor que tive e vi sem me deixar 
Sentir sem conseguir provar 
Sem entregar 
E repartir 
Pra você guardei o amor 
Que sempre quis mostrar 
O amor que vive em mim vem visitar 
Sorrir, vem colorir solar 
Vem esquentar 
E permitir 
Quem acolher o que ele tem e traz 
Quem entender o que ele diz 
No giz do gesto o jeito pronto 
Do piscar dos cílios 

Que o convite do silêncio 
Exibe em cada olhar 
Guardei 
Sem ter porque 
Nem por razão 
Ou coisa outra qualquer 
Além de não saber como fazer 
Pra ter um jeito meu de me mostrar 
Achei 
Vendo em você 
E explicação 
Nenhuma isso requer 
Se o coração bater forte e arder 
No fogo o gelo vai queimar 
(...) 

 
Responda em seu caderno as questões a seguir: 
 
1. Retire do texto quatro formas verbais e informe em que tempo e modo se encontram. 
2. No primeiro verso do texto há um verbo transitivo direto. Transcreva-o. 
3. A que verbos pertencem as formas verbais TIVE e VI? 
4. Retire do texto três verbos de 2ª e 3ª conjugações. 
5. O verbo COLORIR, presente no 10º verso do texto, é classificado em: 
a)   regular 
b)   defectivo 

c) abundante 
d)  anômalo 

 
6. Qual o radical e a vogal temática dos verbos abaixo? 
a)  guardar 
b)  conseguir 

c)  acolher 
d)  piscar 

e)   bater 
f)       queimar 

g)  permitir 
 

7. A que conjugações pertencem os verbos citados na questão anterior? 
 

8. Transcreva do penúltimo verso dois verbos intransitivos. 
 
7º ANO - ATIVIDADES - ESTRUTURA E CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS – ATIVIDADES 
 

1. Leia o texto: 
Comeu 
                  (Caetano Veloso) 
Ela comeu  meu coração 
Trincou 
Mordeu 
Mastigou 

Engoliu 
Comeu 
O meu 
Ela comeu meu coração 
Mascou 
Moeu 
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Triturou 
Deglutiu 
Comeu 

O meu 
(...) 

 
Responda em seu caderno. 
a)      Quantos e quais são os verbos que aparecem no texto? 
b)      Informe o tempo e o modo em que esses verbos se encontram. 
c)      Separe os verbos de acordo com a conjugação. 
1ª CONJUGAÇÃO        2ª CONJUGAÇÃO              3ª CONJUGAÇÃO 
 

2. Leia este poema: 
Passarinho 
Eu vi um passarinho 
Entre a folhagem do meu jardim, 
Pequeno e gorduchinho 
Brincando entre as folhas de cetim. 
 
Voa, voa, passarinho, 
Numa alegria sem fim 
Por entre as folhas de arminho 
Brancas como jasmim. 
                                             (Vera Beatriz) 
 
a)      Transcreva do poema todas as formas verbais presentes. 
b)      Qual o infinitivo dos verbos transcritos na alternativa anterior? 
c)      A que forma nominal pertence o verbo “brincando”? 
d)     Qual o radical dos verbos: 

• brincar: 
• voar: 

• partir: 
• passar: 

 
3. Leia este poema: 

Naquele bairro afastado 
onde em crianças vivias, 
a remoer melodias 
de uma ternura sem par... 
passava todas as tardes 
um realejo tristonho 
passava como num sonho 
um realejo a tocar. 

Depois tu partiste 
ficou triste 
a rua deserta... 
Na tarde fria 
e calma 
ouço ainda o realejo 
a tocar. 
                                  (Custódio Mesquita) 

 

a)Transcreva do texto os verbos que pertencem à 2ª conjugação. 
b)Qual o radical desses verbos? 
c)No texto há um verbo que pertence à 1ª conjugação. Qual é esse verbo? 
d)A que conjugação pertence a forma verbal “PARTISTE”? 
e)A que tempo e modo pertencem as formas verbais VIVIAS e PASSAVA? 
f)Qual o radical do verbo OUVIR? 
 
4- Classifique os verbos a seguir em REGULAR ou IRREGULAR. 
 
a)beber     
 b)entender    
 c)dar     
d)querer    

e)cantar 
f) caber 
g) trazer 
h)lavar 
i)partir

 
 


