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  Exercício 1

Leia o trecho da obra A ilha perdida, de Maria José Dupré. 
 

A ilha perdida 
Tinham resolvido seguir para a ilha na terça-feira e 

estavam ainda no domingo. Precisavam preparar tudo no dia 

seguinte.  

Na segunda-feira de manhã bem cedo, Henrique teve uma 

ideia: tirar a canoa do lugar onde estava e escondê-la mais longe; 

assim se alguém a procurasse, não a acharia mais. Foram para lá e 

com grande dificuldade tentaram puxá-la para terra, mas não 

conseguiram; então resolveram cortar muitos galhos de árvore e 

cobriram-na para que ninguém a encontrasse.  

Nenhum dos dois dormiu naquela noite; levantaram de 

madrugada e foram à cozinha. Lá estava Eufrosina preparando o 

almoço para eles levarem: linguiça frita, ovos cozidos, pão, queijo e 

laranjada. Eufrosina fez um grande pacote e deu-lhes também uma 

garrafa de água. 

Desceram o morro em direção ao rio. Lá estava a canoa 

preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num 

canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para 

conduzi-la rio abaixo. Olharam o rio Paraíba; estava calmo e as 

águas espumavam nas margens. Eduardo observou: 

— O rio parece que cresceu Henrique. Hoje está maior que 

ontem... 
 

Coloque as formas verbais abaixo no infinitivo e indique a 

que conjugação cada uma pertence. 
 

a) Tinham  

 

b) Precisavam  

 

c)  Procurasse 

 

d) Conseguiram  

 

e) Resolveram 

 

f)  Dormiu 

 

g) Desceram 

 

h) Colocaram 

 

i)  Cresceu 

 

 

 Exercício 2

Na frase “Eufrosina fez um grande pacote e deu-lhes 

também uma garrafa de água.”, qual a classificação do 

termo destacado? 

 

 

 Exercício 3

Leia as informações retiradas do trecho. 
 

“Lá estava Eufrosina preparando o almoço para eles 

levarem: linguiça frita, ovos cozidos, pão, queijo e laranjada.” 
 

Classifique morfologicamente as palavras retiradas da 

informação. 
 

a)  Eufrosina  

 

b)  eles 

 

c)  frita  

 

d)  levarem  

 

e)  ovos  

 

 

 Exercício 4

Copie os verbos das  frases e escreva se eles expressam 

ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da 

natureza. 
 

a)  O rei estava muito feliz.  

 

b)  O palhaço divertia o público.  

 

c)  Choveu muito ontem.  

 

d)  Ventava muito enquanto o espertalhão devolvia a 

coroa.  

 

e)  As crianças corriam no pátio.  

 

f)  O rei sorria satisfeito.  
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g)  Ele era desconfiado.  

 

h) Nós somos estudiosos.  

 

i)  Vocês comeram todo o bolo?  

 

 

 Exercício 5

Assinale a opção que possui uma locução verbal. 

A  Somente as mulheres participarão da dança. 

B  Os jovens tocam violão muito bem. 

C  Fiquei alegre com a boa notícia. 

D  Ele ficou sabendo da festa. 

 Exercício 6

Identifique a conjugação dos verbos nas orações abaixo. 

a)  Cantamos uma música romântica. 

 

b)  Sonhei com você. 

 

c)  Somos bons amigos. 

 

d)  Não fui à escola ontem. 

 

e)  Compusemos uma bela canção. 

 

f)  Não partiremos o bolo agora. 

 

 

 Exercício 7

Leia o poema.  

CONJUGAÇÃO 
(Affonso Romano de Sant’Anna) 

Eu falo  

Tu ouves  

Ele cala.  
 

Eu procuro  

Tu indagas  

Ele esconde.  
 

Eu planto  

Tu adubas  

Ele colhe.  
 

Eu ajunto  

Tu conservas  

Ele rouba.  
 

Eu defendo  

Tu combates  

Ele entrega.  
 

Eu canto  

Tu calas  

Ele vaia.  
 

Eu escrevo  

Tu me lês  

Ele apaga 

Distribua na tabela abaixo, os verbos do poema, de acordo 

com a sua conjugação. 

 

2ª CONJUGAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª CONJUGAÇÃO 
 

3ª CONJUGAÇÃO 
 

 

 Exercício 8

Indique o valor semântico das preposições em destaque. 
 

a)  Peguei o caderno da Letícia e vou devolvê-lo amanhã. 

 

b)  As esculturas de cerâmica fizeram o maior sucesso na 

exposição. 

 

c)  Estudar com os amigos é muito mais proveitoso. 

 

d)  O conhecimento é a chave para o sucesso. 

 

e)  Fiz o trabalho conforme você sugeriu. 

 

f)  Falamos sobre Machado de Assis durante o 

seminário. 

 

g)  O garoto se feriu com a faca. 

 

h)  Aguardávamos com ansiedade o resultado do 

concurso. 

 

i)  O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida. 

 

j)  A plateia protestou contra o alto preço da 

mensalidade. 

 

k)  O orientador estipulou um prazo de vinte dias.  

 

l)  Conheci uns amigos de Maceió.  

 

 


