
 
 Estudar as palavras da prática lexical. 

 Estudar todas as páginas do livro que foram resolvidas e corrigidas. 
 Visite o blog (http://professoraeliene.wodpress.com) e estude os slides. 

 Toda revisão deve ser feita no portfolio. 
 

Questão 01 
 
Grife os verbos do texto abaixo: 
 

Meu amor, tem dias que não te vejo, ontem passei a noite inteira olhando para 
a sua janela, lendo livros e mais livros, uma página e outra. Às vezes me 
aproximava tanto que chegava a tocar com a mão o muro do teu jardim e 

tremia de emoção. 
 

(Texto adaptado) 

Questão 02 
 
Indique o tempo em que foi empregado o verbo destacado: 
 
(1) presente do indicativo 
(2) pretérito perfeito do indicativo 
(3) pretérito imperfeito do indicativo 
(4) futuro do presente 

(5) futuro do pretérito 
(6) futuro do subjuntivo 
(7) pretérito imperfeito do subjuntivo 
(8) presente do subjuntivo 

 
 A) Ele avisou ( ___ ) que o ônibus sairia ( ___ ) às 8 horas. 

 B) Se você confiar ( ___ ) em mim,tudo dará ( ___ ) certo. 

 C) Se tu me emprestasses ( ___ ) o dinheiro, faria ( ___ ) o negócio. 

 D) A garota garante ( ___ ) que resolverá ( ___ ) o meu problema. 

 E) Conheci ( ___ ) a casa onde você nasceu ( ___ ). 

 F) Se você me ajudar ( ___ ), terminarei ( ___ ) o trabalho hoje. 
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Questão 03 
 
Complete com SS, S, C ou Ç. 
 
 A) demi ___ ão 
 B) tor ___ ão 
 C) dimen ___ ão 
 D) confi ___ ão 
 E) rebuli ___ o 
 F) extin ___ ão 
 G) expul ___ ão 
 H) terra ___ o 

 I) distin ___ ão 
 J) expan ___ ão 
 K) aver ___ ão 
 L) compreen ___ ão 
 M) ca ___ ula 
 N) intromi ___ ão 
 O) exten ___ ão 
 P) can ___ a ___ o 

 Q) exce ___ ão 
 R) repercu ___ ão 
 S) depre ___ ão 
 T) exce ___ o 
 U) so ___ ego 
 V) excur ___ ão 
 W) convul ___ ão 
 X) se ___ enta 

 

Questão 04 
 
Preencha as lacunas com a conjugação, no passado, do verbo referido que completa corretamente a frase: 
 
 A) Ele tinha ( _______________________ /acender) a vela. 

 B) O pedido não foi ( _______________________/aceitar). 

 C) Ninguém tinha ( _______________________/aceitar) o pedido. 

 D) O chão estava ( _______________________/enxaguar) quando eu cheguei. 

 E) Haviam-no ( _______________________/isentar) do imposto. 

 F) Ele foi ( _______________________/salvar) por um desconhecido. 

 G) O folheto era ( _______________________/imprimir) no colégio. 

 

Questão 05 
 
Informe a pessoa, o número, o tempo e o modo em que se encontram os verbos destacados: 
 
 A) O meu carro deslizava¹ dócil no asfalto 

 
 1:  _______________________________________________________________________________________  
 
 B) Prostrei¹ contra a voz, mandando² que se calasse: eu não admitia³ impertinência. 
 
 1:  _______________________________________________________________________________________  
 2:  _______________________________________________________________________________________  
 3:  _______________________________________________________________________________________  
 

Questão 06 
 
Flexione os verbos nas formas solicitadas: 
 
A) Perder (2ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo) 
B) Justificar (1ª pessoa do plural do futuro do presente) 
C) Estrangular (3ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo) 
 
 
 
 



Questão 07 
 
Observe: 
 

Exercita-te, mas não exageres. 
Exercite-se, mas não exagere. 

 
Transformamos imperativo afirmativo e negativo na 2ª pessoa do singular em imperativo afirmativo e negativo na 3ª pessoa do 
singular. Faça o mesmo nas frases abaixo. 
 
 A) Sai,mas não te distancies. 
   ____________________________________________________________________________________________________  
   ____________________________________________________________________________________________________  
 
 B) Divirta-te, mas não te esgotes. 
   ____________________________________________________________________________________________________  
   ____________________________________________________________________________________________________  
 
 C) Corrige, mas não agridas. 
   ____________________________________________________________________________________________________  
   ____________________________________________________________________________________________________  
 
 D) Cede, mas não te submetas. 
   ____________________________________________________________________________________________________  
   ____________________________________________________________________________________________________  
 
 Respostas no blog (http://professoraeliene.wodpress.com), dia 3 de março, às 15:00 em ponto. 
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