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  Exercício 1

Leia o texto, coloque todos os verbos destacados no 

infinitivo e separe-os nas colunas abaixo de acordo com a 

conjugação a que pertencem.   

 
A ROTAÇÃO DA TERRA 

O Sol não se movimenta e sim a própria Terra. 

A Terra está sempre girando sobre si mesma como se fosse 

um pião. E ao girar, faz com que o Sol surja de um lado e 

desapareça de outro. Esse movimento é a rotação. 

O tempo que a Terra gasta para dar uma volta sobre si 

mesma foi chamado de dia. O tempo da rotação então é de vinte e 

quatro horas (um dia). 

Já sabemos que a Terra não possui luz própria, afinal é um 

planeta. Quem dá luz e aquece a Terra é o Sol, que é uma estrela. 

Quando a face da Terra recebe luz do Sol, é dia. Na outra 

face escura, onde há sombra, é noite. 

 

INFINITIVO 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

   

 

 Exercício 2

Dê o infinitivo dos verbos abaixo: 

 

a) chegarei: _____________________________________________________ 

b) subiram: _____________________________________________________ 

c)  coube: ________________________________________________________ 

d) fizeste: _______________________________________________________ 

e) pusesses: _____________________________________________________ 

f)  sumiu: ________________________________________________________ 

g) estávamos: ___________________________________________________ 

h) amássemos: _________________________________________________ 

i)  polirmos: ____________________________________________________ 

j)  é: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Exercício 3

Identifique a conjugação a que pertence cada um dos 

verbos do exercício anterior: 

1ª conjugação:  

 

 

2ª conjugação:  

 

 

3ª conjugação:  

 

 

 

 Exercício 4

Sublinhe os verbos das frases e escreva se eles indicam. 

Utilize os códigos. 
 

A: ação        E: estado        FN: fenômeno da natureza 

 

 Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. 

 Chove muito na fazenda. 

 Os alunos e professores resolveram os problemas 

juntos. 

 Muito alegres, cantamos a noite inteira. 

 Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade. 
 

 Exercício 5

Reescreva as frases a seguir, substituindo por pronomes 

oblíquos, as palavras destacadas: 
 

a)  Espero conhecer sua nova amiga em breve. 

 

b)  Quero emprestar este livro a você, assim que eu 

terminar de ler este livro. 

 

 

 Exercício 6

Empregue adequadamente pronomes demonstrativos nas 

frases: 

a)  _____________________ lápis aqui estão sem ponta. Não 

posso usá-los. 

b)  ________________________ pontos no céu parecem estrelas, 

mas infelizmente são balões.  

c)  Adoro __________________________ teus olhos sorridentes.  
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 Exercício 7

Empregue adequadamente pronomes de tratamento nas 

frases a seguir, observando as pessoas as quais eles se 

referem: 

a)  Só há um caixa aberto e a fila está demorada. O (a) 

__________________________ não quer passar na minha 

frente? (pessoa mais velha) 

b)  Maria, _____________________________ poderia me fazer um 

favor? (pessoa íntima) 

c)  _______________________________ gostaria de manifestar sua 

opinião neste momento? (autoridade do governo) 

 

 Exercício 8

Abaixo, temos algumas frases de para-choques de 

caminhão, escritas para serem lidas por passageiros e 

motoristas de outros veículos. Diga se os pronomes são 

pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. 
 

a) “Se a minha vitória te incomoda, faça como eu, 

trabalhe”. 

Minha:  _____________________________________________________  

te  ___________________________________________________________  

eu  __________________________________________________________  

 

b) “Muitos me seguem, mas só um me acompanha”. 

Me  __________________________________________________________  

 

c)  “Sua pressa pode apagar um sorriso”. 

Sua  _________________________________________________________  

 

d) “A vida tem a cor que você pinta”. 

Você  ________________________________________________________  
 

 Exercício 9

Reescreva as frases substituindo as palavras ou 

expressões destacadas pelos pronomes pessoais do caso 

oblíquo o, a, os, as, lembrando que eles podem assumir as 

formas lo, la, los e las ou no, na, nos e nas. 
 

a)  Irei comprar muitas figurinhas para o álbum. 

 

b)  Devolvam o livro ao colega. 

 

c)  Cortei a revista para fazer a atividade da aula. 

 

d)  Põe a tigela no lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


