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Atividade do plantão
1. Identifique os verbos do trecho.
“Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças
que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem
personagens de Lope de Vega. Ás vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar,
cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz.” (Cecília Meireles)
2. Passe o verbo para o infinitivo e, em seguida, para o gerúndio e o particípio. Depois, indique a conjugação verbal
de cada um deles.
a. Encontro
b. Avisto
c. Canta
d. Pulam
e. Sonham
f. Parecem
g. Cumprimos
h. Sinto
3. Separe a terminação dos verbos no infinitivo (questão anterior) e descubra o radical de cada um.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Informe o tempo e o modo das formas verbais abaixo.
A criança correu antes que a mãe a pegasse.
Quando entrei no quarto, a luz já se apagara.
Se falares alto, todos receberão a tua mensagem.
Ficaríamos presos no elevador por mais tempo, se o zelador não aparecesse.
Espero que volte cedo para que jantemos juntos.
Ninguém sabia se ele voltaria ou não.

5. Informe se nas frases abaixo as palavras estão empregadas em sentido denotativo ou conotativo. Em seguida,
identifique os verbos e mostre a estrutura de cada um deles.
a. Nas ruas, as pessoas andavam apressadas.
b. As ruas eram cheias de pernas apressadas.
c. Temos amargas lembranças daquele período de autoritarismo político.
d. Era uma pessoa de expressão dura e coração mole.
e. Os galhos da imensa árvore sustentavam os frutos maduros.
f. Os galhos namoravam os frutos maduros que sustentavam.

