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Atividades do plantão
1. Leia o Texto e Responda.
Se eu não te amasse tanto assim
Meu coração
Sem direção
Voando só por voar
Sem saber onde chegar
Sonhando em te encontrar
E as estrelas
Que hoje eu descobri
No seu olhar
As estrelas vão me guiar
Se eu não te amasse tanto assim
Talvez perdesse os sonhos
Dentro de mim
E vivesse na escuridão
Se eu não te amasse tanto assim
Talvez não visse flores
Por onde eu vim
Dentro do meu coração
(Paulo Sergio Valle / Herbert Vianna)
a) O título da música está no modo subjuntivo. Qual o tempo em que está o verbo?
b) Retire do texto outro verbo no subjuntivo e no mesmo tempo verbal de “amasse”.
c) Os verbos no subjuntivo indicam uma certeza ou uma hipótese? Leia o texto com atenção e justifique o uso do
subjuntivo no título da canção.
d) Retire do texto dois verbos em suas formas nominais e indique o modo verbal dos verbos destacados.
2. Correlacione as colunas corretamente.
(1) Subjuntivo ( ) Indica a ação propriamente dita.
(2) Indicativo ( ) Indica uma ação em andamento.
(3) Infinitivo ( ) Indica uma ação acabada.
(4) Gerúndio ( ) Modo verbal usado quando temos certeza.
(5) Particípio ( ) Modo verbal usado para expressar dúvida, hipótese.
3. Veja os Seguintes Twittes:
I- Meu irmão queimando o arroz…
II – Tô comendo um monte de letras!
III- E hoje tem mais um episódio de #oaprendiz, que está chegando na reta final!!!
a) O que há em comum entre a maioria dos verbos dos twittes apresentados?

b) O Twitter é uma ferramenta de comunicação, onde você deve escrever em 140 caracteres o que está acontecendo
naquele exato momento. Seguindo a definição do twitter, justifique por que ocorre a coincidência dos verbos assinalada
na questão anterior.
4. "Enquanto punha o motor em movimento." O verbo destacado encontra-se no:
a) Presente do subjuntivo.
b) Pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo.
c) Presente do indicativo.
d) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
e) Pretérito imperfeito do indicativo.
5. Dos verbos abaixo apenas um é regular, identifique-o:
a) pôr.
b) adequar.
c) copiar.
d) reaver.
e) brigar.
6. A alternativa que não apresenta erro de flexão verbal no presente do indicativo é:
a) reavejo (reaver).
b) precavo (precaver).
c) coloro (colorir).
d) frijo (frigir).
e) fedo (feder).
7. A alternativa que apresenta um verbo indevidamente flexionado no presente do subjuntivo é:
a) vade.
b) valham.
c) meçais.
d) pulais.
e) caibamos.
8. Conjugue o verbo “estudar” nos três tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Utilize as palavras
“que, se, quando”.

