Tarefa 29 – Professora Lúcia
01. Nas frases abaixo, identifique o verbo no modo imperativo, classificando-o em imperativo afirmativo ou
imperativo negativo. Diga, também, em que pessoa o verbo está conjugado:
a) Bom dia! Levante, seu dorminhoco. O sol já está alto!
b) Não dê as costas para a sorte!
c) Venha escolher o livro que quiser!
d) Dança! Exercitar-se faz bem à saúde e ao coração.
e) “Estudem para a prova, alunos!”
f) Por favor, faze silêncio!
g) Não escutes música tão alto!
h) Não escute música tão alto!
i) Saia agora mesmo daí!
j) Corram até a sala e fechem as janelas.
02. Conjugue os verbos entre parênteses na 2ª pessoa do singular:
__________ (bater) os ovos com o açúcar, óleo, achocolatado e farinha, depois
____________ (adicionar) a água quente e por último o fermento em pó.
__________ (assar) em forno com temperatura média por 40 minutos, ___________(desenformar)
quente.
Cobertura:
_________ (colocar) todos os ingredientes em uma panela e __________ (levar) ao fogo até que levante
fervura, ___________ (despejar) ainda quente em cima do bolo.
03. Conjugue-os, agora, na 3ª pessoa do singular:
__________ (bater) os ovos com o açúcar, óleo, achocolatado e farinha, depois
____________ (adicionar) a água quente e por último o fermento em pó.
__________ (assar) em forno com temperatura média por 40 minutos, ___________
(desenformar) quente.
Cobertura:
_________ (colocar) todos os ingredientes em uma panela e __________ (levar) ao
fogo até que levante fervura, ___________ (despejar) ainda quente em cima do bolo.
04. Use
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I para Modo Indicativo, II para Modo Subjuntivo e III para Modo Imperativo:
Espere ( ) um pouco, garoto.
Queres ( ) que eu volte ( ) logo?
Gostaria ( ) de que todos fossem ( ) felizes.
Devolvam ( ) tudo, nós lhes suplicamos. ( )
Quando estiverdes ( ) com ele, resolvereis ( ) isso.
Não sejam ( ) teimosos!

05. Destaque as formas verbais das frases abaixo, indicando-lhes as flexões:
a) Colhíamos as flores sempre à tardinha.
b) Por que ficaste pouco na festa?
c) Não tenhais medo.
d) Torço para que os jovens fujam das drogas.
e) Era certo que não defenderiam injustiças.
f) Quando partires, ficaremos com saudade.
g) Regresse logo, por favor.

