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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura; Análise linguística/semiótica.  

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Verbos. 

 

Leia a receita a seguir: 

Bolo de Cenoura 
 
Ingredientes: 
 
3 cenouras grandes cortadas em pedaços 

2 xícaras de açúcar 

1 xícara de óleo 

4 ovos 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de fermento em pó 

 
Modo de preparo: 
 
1. Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture. 

2. Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos. 

3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture 

novamente. 

4. Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher. 

5. Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos. 

Fonte: tudogostoso.com.br | Acesso em 16/07/2020. 

 
 

 

 

1- Copie da receita os verbos que indicam o que a pessoa deve fazer. 

  

  

  

  

 

Esses verbos estão no imperativo, eles estão indicando o que deve ser feito. São 

encontrados com frequência também em manual de jogos. 

https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/receitas-faceis/receitas-com-cenoura/
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/diferencas-entre-bolo-com-oleo-e-bolo-com-manteiga/
https://blog.tudogostoso.com.br/materia/ovo-marrom-vermelho-e-branco/
https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/tipos-de-farinha-de-trigo-diferencas-entre-elas/
https://blog.tudogostoso.com.br/noticias/diferencas-entre-fermento-em-po-e-bicarbonato-de-sodio/
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/dicas-para-fazer-um-bolo-fofinho/
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/dicas-para-fazer-um-bolo-fofinho/
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2- No quadro abaixo, pinte apenas os verbos que também estão indicando uma ordem, um 

conselho, um pedido ou uma instrução.  

 

Faça Coma Correu Dormiu 

Mexa Aprendeu Coloque Recorte 

Falaram Pediremos Estude Abra 

 

 

3- Transforme os verbos a seguir em uma ordem ou um pedido, como o exemplo: 

a) Falou - fale 

b) Andou -   

c) Assistiu -   

d) Misturou -   

e) Comprou -   

f) Lavou -   

 

 

4- Transforme as frases abaixo em ordem ou pedido, modificando o tempo verbal, como o 

exemplo: 

Você poderia abrir a porta para mim? 

Abra a porta para mim. 

 

a) Você consegue fechar a porta? 

  

 

b) Você compraria esse presente? 

  

 

c) Você lavaria minhas roupas? 

  

 

d) Você guardaria seus brinquedos? 
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5- Complete a tabela com os verbos no tempo indicado, conforme o exemplo: 

 

Infinitivo 
Passado 
(Ele/Ela) 

Presente 
(Ele/Ela) 

Futuro 
(Ele/Ela) 

Imperativo 

Andar andou anda andará ande 

Comer   comerá  

Fazer  faz  faça 

Jogar jogou    

Aprender     

 

 

6- Agora é sua vez!  

Pergunte para algum familiar a receita de um prato doce ou salgado e registre o modo de 

preparo. Utilize uma cor diferente para os verbos! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


