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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de linguagem: Análise linguística / semiótica (Ortografização). 

Objeto do conhecimento: Verbos – modo indicativo nos tempos presente, passado e futuro. 

 

1. Leia o miniconto “Isolamento” com atenção. 

 

Cheguei em casa muito preocupada, depois de levar as compras no 

apartamento da minha mãe. Ela estava aflita porque as coisas não 

andam muito bem no nosso Brasil e com tanta notícia ruim nos 

jornais e programas matinais. 

As escolas fecharam e as pessoas já não podem sair para trabalhar 

e, muito menos, para passear. Elas estão ficando trancadas dentro 

de suas casas até que se encontre uma solução para um vírus 

tinhoso que insiste em driblar os melhores cientistas do mundo! 

Enquanto isso, tenho amigos que estão ficando loucos com tanto 

isolamento social. Tá todo mundo ficando meio maluco, sabe? 

Eu, hein... Só por que não conseguem sair de casa?  

Eu amo ficar em casa assistindo a séries e lendo bastante, mas as pessoas exageram nas suas 

paranoias!  

Nossa! Ontem mesmo eu estava conversando com o meu computador e com a minha frigideira 

sobre isso... Que a gente tem que manter a calma, né? 

Já desisti de tranquilizar a minha máquina de lavar! Acelerada, distorce tudo. Com a geladeira eu 

nem tento, porque sempre é fria demais comigo. 

O rádio? De jeito nenhum! Se eu dou uma chance, ele começa a falar e não para mais! Parece que 

a pilha não acaba? 

Tem uma galerinha aqui em casa que anda um tanto chata comigo. 

E o ventilador? Se eu te conto... Um dia desses, ele espalhou tudo pelos quatro cantos! 

Pior do que fake news!  

A panela de pressão também não tem ficado atrás não! Em questão de cinco minutos já fica toda 

nervosinha e começa a “chiar”. 

Sem contar o fogão, que eu nem comento, né? Vou até falar baixo... Quatro bocas? Não é nenhum 

pouco confiável! 

Agora quem me acalmou de verdade foi o ferro!  

Ele disse pra mim que, no final, tudo passará!  
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2- Leia a tabela para se lembrar dos tempos verbais. Registre no seu caderno pelo menos 

duas novas frases para: presente, pretérito (passado) e futuro. 

 

Modos Tempos Exemplos 

Modo Indicativo: 

a atitude da pessoa que fala no 

texto é de certeza diante do fato.  

 

Presente 

* O cabelo da Camila é lindo. 

* Eu gosto de músicas que falam de amor. 

Pretérito 

(passado) 

* O papai chegou de viajem ontem. 

* Minha irmã sempre estudou nesta escola. 

Futuro 

* Eu chegarei amanhã às 18 horas. 

* Ele lembrará o que aprendeu na escola. 

 

 

3- Agora responda no seu caderno as perguntas sobre o miniconto narrativo. As frases abaixo 

representam quais tempos verbais? 

 

 “Ontem mesmo eu estava conversando com o meu computador e com a minha frigideira 

sobre isso...”: 

(   ) Presente  (   ) Pretérito (   ) Futuro 

 

 “Ele disse pra mim que, no final, tudo passará!”: 

(   ) Presente  (   ) Pretérito  (   ) Futuro 

 

 “Elas estão ficando trancadas dentro de casa até que se encontre uma solução”: 

(   ) Presente  (   ) Pretérito  (   ) Futuro 

 

 

4- A frase “Agora quem me acalmou de verdade foi o ferro!” Está no pretérito. Se 

pudéssemos transformá-la no presente, como ficaria?  
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5- Coloque o pronome pessoal: Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, de acordo com terminação do 

verbo. 

 

a) _____ escrevemos 

b) _______ vivemos 

c) _______ falastes 

d) _______ recebeu 

e) _______ vendo 

f) _______ estudamos 

g) _______ cantou 

h) _______ achei 

i) _______ jogamos 

j) _______ cantais 

k) _______ partias 

l) _______ cantam 

m) _______ escrevi 

n) _______ amam 

 

 

6- Encontre a terminação do verbo correta para as frases: 

 

chovia era está é 

trabalhava cantava comemos sou 

 

a) CHO VIA muito. 

b) Eu S OU    muito tímido. 

c) A fogueira ES TÁ queimando. 

d) A Patrícia ERA  a última aluna na sala. 

e) A cigarra CANT AVA enquanto a formiga TR ABALHAVA. 

f) Nós com emos peixe hoje. 

g) A escola É um espaço de aprendizagem. 

 

 

Para saber um pouco mais sobre os verbos, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4F9LtvAzuA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4F9LtvAzuA

