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EXERCÍCIO COMPLEMENTAR 

 

1. Leia o texto e depois coloque todos os verbos destacados no infinitivo e separe-os nas 

colunas abaixo de acordo com a conjugação a que pertencem. 

 

A ROTAÇÃO DA TERRA 

 

O Sol não se movimenta e sim a própria Terra. 

A Terra está sempre girando sobre si mesma como se fosse um pião. E ao girar, faz 
com que o Sol surja de um lado e desapareça de outro. Esse movimento é a rotação.  

O tempo que a Terra gasta para dar um volta sobre si mesma foi chamado de dia. O 
tempo da rotação então é de vinte e quatro horas (um dia).  

Já sabemos que a Terra não possui luz própria, afinal é um planeta. Quem dá luz e 
aquece a Terra é o Sol, que é uma estrela.  

Quando a face da Terra recebe luz do Sol, é dia. Na outra face escura, onde há 
sombra, é noite. 

 

 

 

 

 

 



2. Dê o infinitivo dos verbos abaixo:  

 

a) chegarei: ___________________________  

b) subiram: ___________________________  

c) coube: _____________________________  

d) fizeste: ____________________________  

e) pusesses: ___________________________  

f) sumiu: _____________________________  

g) estávamos: _________________________  

h) amássemos: ________________________  

i) polirmos: ___________________________  

j) é: _________________________________ 

 

3. Identifique a conjugação a que pertence cada um dos verbos do exercício anterior:  

 

1ª conjugação 

(AR):_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

2ª conjugação 

(ER):_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

3ª conjugação 

(IR):________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



4. Complete com o verbo indicado nos parênteses.  

a) Meus irmãos ______________ em uma casa no centro da cidade. (morar/ presente do 

indicativo)  

b) Tu _________________ os moradores deste edifício? (conhecer/ pretérito perfeito do 

indicativo) 

d) O agricultor ________________ muito café este ano. (colher/ futuro do presente do 

indicativo)  

e) Os alunos ______________ que os professores passem mais exercícios. (querer – Presente 

do Ind.)  

f) Os adultos não __________ o suficiente. (ler – Presente do Indicativo ) 

g) Os médicos __________ os remédios adequados. ( dar – Presente do Indicativo)  

h) Quando eu encontrar o livro pedido pelo professor eu _______________. (comprar – 

Presente do Ind.) 

 

 

5. Sublinhe os verbos das frases e escreva se eles indicam: 

 

 

 

 

(  ) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche.  

(  ) Chove muito na fazenda.  

(  ) Os alunos e professores resolveram os problemas juntos.  

(  ) Muito alegres, cantamos a noite inteira.  

(  ) Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade. 

 

 

 

 

 



6. Como vimos, o futuro do presente é empregado para expressar fatos que vão acontecer. 
Leia a notícia como se tivesse sido dada na televisão um dia antes do lançamento da primeira 
nave espacial à Lua e sublinhe os verbos no futuro do presente.  
 
A incrível viagem à Lua  
 
Precisamente às 2 horas, 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 1969, Neil 

Armstrong realizará um antigo sonho da humanidade: pisará no solo lunar. Cerca de um bilhão 

de pessoas assistirão pela TV à maior façanha do século XX. Finalmente o homem conquistará 

a última fronteira, e os Estados Unidos se encherão de orgulho por vencer a União Soviética 

na corrida espacial.  

 

7. Reescreva o texto acima utilizando o pretérito perfeito: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8. Identifique a pessoa, o número e o tempo dos verbos destacados em cada frase.  

 

Exemplo: Nós jantaremos em sua casa.  

   Jantaremos: 1ª pessoa do plural, futuro do presente do indicativo  

 

a) Tu deixaste a escola mais cedo.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Eu desejo que eles gostem do passeio.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Ela dançava muito bem.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



9. Leia a biografia a seguir e caracterize esse gênero textual.  

  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Associe a grafia dos verbos destacados nas sentenças ao tempo verbal expresso através 

delas, classificando-os.  

 

a) Falaram tão alto que assustaram os vizinhos. 

____________________________________________________________________________ 

 

b) Os alunos apresentarão os trabalhos.  

____________________________________________________________________________ 

 

c) Reformarão a casa rapidamente, pois terão que se mudar. 

____________________________________________________________________________ 

 

d) Fizeram uma festa surpresa para mim.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Monteiro Lobato 
 

José Renato Monteiro Lobato (depois ele mudou o nome para José Bento Monteiro Lobato) 

nasceu em 18/04/1882 em Taubaté e morreu em 04/07/1948. Ele foi um dos grandes 

nomes da literatura infantil brasileira, sendo autor de obras clássicas como "O Sítio do Pica-

pau Amarelo". Foi membro da Academia Paulista da Letras e também foi eleito para a 

Academia Brasileira de Letras (mas recusou a cadeira). Morreu em 1948, vítima de 

derrame.  

 


