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Atividades do plantão
1. Complete as orações abaixo com os verbos indicados entre parênteses no modo subjuntivo.
a) Se eu ___________________ em tudo que você diz, estaria perdido. (acreditar)
b) Não tenho certeza, mas se nós _________________ por esta rua, gastaremos menos tempo. (subir)
c) Pode ser que você _____________ razão. (ter)
d) Não é que eu ______________ me intrometer, mas você não tem agido bem nas últimas semanas. (querer)
e) Talvez a cor azul nos ______________ sorte. (trazer)
f) Se _____________ tudo o que é necessário à melhoria da sociedade, o governo poderá contar com seu povo.
(fazer)
g) Quando você ________________, vá ao banco para mim. (poder)
h) É necessário que todos _______________ solidários. (ser)
i) Se ela _________________ a verdade, teria a consciência menos pesada. (falar)
j) Nós comeríamos a sobremesa, se ela ________________ servida. (ser)
k) Talvez eu _________________ para você dormir. (cantar)
l) Se eu ___________________ mais com o meu pai, ele me compreenderia melhor. (conversar)
m) Quando eu ________________, trarei as encomendas. (voltar)
n) Se você _______________ a casa, teria o dinheiro necessário. (vender)
o) Desejo que ele _________________ as paredes novamente. (pintar)
2. Informe em que tempo do modo subjuntivo encontram-se as formas verbais destacadas abaixo.
a) Se nós repartíssemos o bolo, todos comeriam.
b) É possível que você a encontre depois da aula.
c) Depois que vocês terminarem o exercício, farei a correção.
d) Ele não permitiu que nós olhássemos pela janela.
e) É improvável que o cão fuja novamente.
3. Leia as frases abaixo, observando as formas verbais destacadas. Em seguida, relacione-as aos itens abaixo.
(1) Fato incerto no presente
(2) Fato hipotético que poderia ter acontecido no passado
(3) Fato que possivelmente ainda vai acontecer
( ) Se não existisse o petróleo, não beberíamos refrigerante em garrafinhas de plástico.
( ) Quando nos informarmos mais sobre a importância do petróleo, compreenderemos a sua influência no nosso
dia-a-dia.
( ) É possível que algumas comunidades do planeta não precisem do petróleo.
4.

Leia esta letra de uma canção.
Dia branco
Se você vier Se você vier
Pro que der e vier Até onde a gente chegar
Comigo Numa praça na beira do mar
Eu te prometo o sol Num pedaço de qualquer lugar
Se hoje o sol sair Nesse dia branco

Ou a chuva Se branco ele for
Se a chuva cair Esse tanto esse canto de amor
Se você vier
Pro que der e vier comigo.
(Geraldo Azevedo e Renato Rocha. O Grande Encontro. BMG 1995.)
a) No texto, a felicidade do eu lírico depende de uma condição básica. Que versos exprimem essa condição?
b) Em que tempo e modo estão as formas verbais vier, der, sair, cair, for, quiser, empregadas no texto?
c) Esse tempo e modo normalmente exprimem ações futuras dadas como certas ou possíveis?
5. Conjugue os verbos “trabalhar, viver e resumir” nos tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro.
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