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Daniella

7º

Atividades do plantão
1. Leia:

O presente nas manchetes de jornal
A primeira página dos jornais destaca as notícias mais recentes. Para dar ideia de que o fato acabou de
acontecer ou ainda está acontecendo, as manchetes são escritas no presente. Assim, o leitor sente-se
atualizado. Afinal, quem se interessa por notícia velha?

a) Retire do texto acima todos os verbos que se encontram em uma das formas nominais e informe qual forma
nominal é essa.
Os verbos são “dar” e “acontecer” no infinitivo, “acontecendo” no gerúndio, “escritas” e “atualizado” no particípio.
b) Identifique as locuções verbais que aparecem no texto acima e transcreva-as.
As locuções verbais são “acabou de acontecer”, “está acontecendo”, “são escritas” e “sente atualizado”.
2. Complete as orações abaixo com os verbos indicados entre parênteses no modo subjuntivo.
a) Se ela falasse a verdade, teria a consciência menos pesada. (falar)
b) Nós comeríamos a sobremesa, se ela fosse servida. (ser)
c) Talvez eu cante para você dormir. (cantar)
d) Se eu conversasse mais com o meu pai, ele me compreenderia melhor. (conversar)
e) Quando eu voltar, trarei as encomendas. (voltar)
f) Se você vendesse a casa, teria o dinheiro necessário. (vender)
g) Desejo que ele pinte as paredes novamente. (pintar)
3. Informe em que tempo do modo subjuntivo encontram-se as formas verbais destacadas abaixo.
a) Se nós repartíssemos o bolo, todos comeriam. Pretérito imperfeito do subjuntivo
b) É possível que você a encontre depois da aula. Presente do subjuntivo
c) Depois que vocês terminarem o exercício, farei a correção. Futuro do subjuntivo
d) Ele não permitiu que nós olhássemos pela janela. Pretérito imperfeito do subjuntivo
e) É improvável que o cão fuja novamente. Presente do subjuntivo
4. Faça conforme o exemplo:
Fique à vontade e peça o que achar melhor. (pedir)
a) Ligue o Ipad e ouça esta música. (ouvir)
b) Interfira logo e impeça toda essa confusão. (impedir)
c) Leve os instrumentos e meça o terreno. (medir)
d) Faça um esforço e suba os degraus que restam. (subir)
e) Levante-se, sacuda a roupa e suma de vez. (sacudir/sumir)
 Em que modo se encontram as formas verbais que você escreveu na questão 4? No modo imperativo.
5. Identifique o modo em que estão empregados os verbos em destaque:
a) Eu irei à praia amanhã. Indicativo
b) Todos trouxeram o material. Indicativo
c) Se puderes, vá cedo. Subjuntivo / imperativo
d) Acordem, meninos! Imperativo
e) Quando chegares, avisa-me. Subjuntivo / imperativo

6. Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos.
a) Preciso passar no vestibular, por isso estudarei muito. (estudar - futuro do presente do indicativo).
b) Tenho boas lembranças da minha infância. (ter - presente do indicativo).
c) Marcela e Bruna foram ao cinema ontem. (ir - pretérito perfeito do indicativo).
d) Nesta vida colhemos o que plantamos. (colher - presente do indicativo).
e) Pedro jogará futebol muito bem se tiver oportunidade. (jogar - futuro do presente do indicativo).
f) Os homens tocarão viola durante a serenata. (tocar - futuro do presente do indicativo).
g) O aluno ganhará um prêmio ao final do semestre. (ganhar - futuro do presente do indicativo).
h) A menina falava alto durante as aulas. (falar - pretérito imperfeito do indicativo)

