
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     O jogo 

 
 
           O Estádio lotou. Juiz apitou e o jogo começou. O jogador chutou. Outro 
cabeceou. O goleiro agarrou. Chutou. Escanteio. A torcida vibrou. Falta. O juiz 
marcou. O tempo passou. O 1° tempo terminou. Intervalo. O jogo voltou. O 
jogador lançou. Outro driblou. Chegou perto do gol. O goleiro caiu. O jogador 
chutou. Fez o gol. Ele comemorou. O jogo parou. Juiz apitou e o jogo 
recomeçou. Chute pra cá e chute pra lá. Nenhum outro gol. O jogo terminou. O 
campeão comemorou. A torcida se encantou. É festa no Maracanã. 
 
1) Sobre o que o texto trata? 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
2) Qual foi o placar do jogo? 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 
3) Onde aconteceu o jogo? 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

AVALIAÇÃO: EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES   III 

 

 

DISCIPLINA:  LÍNGUA PORTUGUESA  
PROFESSOR(A):  __________________________________________          DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): ______________________________________________________  SÉRIE:  _6_ º ANO 

ENTREGA: ____ / _____ / _______ 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 



4) Marque de vermelho todos os verbos do texto. Quantos verbos tem o texto? 

______________________________________________________________ 

 
5) Em que tempo verbal o texto está? 

______________________________________________________________ 

 
6) Passe o primeiro tempo do jogo para o presente e o segundo tempo para o 
futuro do presente. 

Presente_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Futuro___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7) Leia o trecho abaixo, que apareceu na reportagem de uma revista: 

“Lá a boneca de pano de Narizinho, uma menina que vive no sítio com a avó, 
Dona Benta, ganha vida”. 
 
a) Sublinhe os verbos. 
b) Em que tempo verbal esse trecho está escrito? 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

c) Reescreva a frase, colocando os verbos no pretérito imperfeito. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



8) Preencha os espaços em branco com as palavras dadas. 

contratarão – contrataram -  disputarão – jogarão -  jogaram 

 jogaram - jogarem - serão 

a) Ontem, os alunos da minha equipe_______________ bem. 

b) Depois de amanhã, a 1ª e a 2ª turma _____________ a taça final. 

c) terão de estar muito concentrados para_______________ bem. 

d) Caso contrário, os desafios _______________ inglórios. 

e) Os clubes portugueses______________ muitos jogadores estrangeiros, o 
que é pena. 

f) Se os nossos jogadores não se preocuparem convenientemente, dentro de 
pouco______________muitos mais. 

g) No Algarve foram sobretudo os turistas que____________________ bem no 
golfe. 

h) Com o tempo e a prática, os portugueses __________________ tão bem 
como eles. 

9) Leia com atenção o texto abaixo. A seguir, relacione adequadamente os 
verbos nele encontrados. 

“Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava 

brotando. Alguma coisa verde saía da terra, em forma de concha. Dois ou três 
dias depois acordei cedo, e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara 
para o ar um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que 
essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas.” (Rubem Braga) 

1ª conjugação:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2ª conjugação:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3ª conjugação:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

10) Use I para Modo Indicativo, II para Modo Subjuntivo e III para Modo 
Imperativo: 

a) Espere (  ) um pouco, garoto. 

b) Queres (  ) que eu volte (  ) logo? 

c) Gostaria (  ) de que todos fossem (  ) felizes. 

d) Devolvam (  ) tudo, nós lhes suplicamos. (  ) 

e) Quando estiverdes (   ) com ele, resolvereis (   ) isso. 
 

 

 


