
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA 30 – PRIMEIRO ANO 

 
01. Coloque entre parêntesis A -> se for modo indicativo, B -> se for modo subjuntivo e C-> se for imperativo. 

a) Janete gosta de brincar. (  ) 
b) Pare de falar. (  ) 
c) Ficaria feliz se Lucas jogasse menos vídeo game. (  ) 
d) Vamos à praia amanhã. (  ) 
e) Vá buscar o pacote agora. (  ) 
f) Estamos lendo sobre Machado de Assis. (  ) 
g) Achei melhor chegar cedo. (  ) 
h) Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. (  ) 
i) O gato comeu toda a ração do pote. (  ) 
j) Não mexa nas minhas coisas. (  ) 
k) Cheguei atrasado ao encontro. (  ) 
l) Pare de fazer gracinhas. (  ) 
m) Está chovendo hoje. (  ) 
n) Gostaria que chovesse hoje. (  ) 
o) Li todo o livro de Biologia da escola. (  ) 

 
02. Leia a tirinha e responda: 

Fonte: divulgação.
 

Os verbos entre aspas no primeiro quadrinho estão no modo: 
a) Subjuntivo. 
b) Futuro. 
c) Imperativo. 
d) Presente. 
e) Indicativo. 

 
03. (Fuvest-SP) Passe o texto para a forma negativa: 

"Sai daqui! Foge! Abandona o que é teu e esquece-me." 
 
04. (Telerj) Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo: 

a) O Serviço 0800 de Discagem Direta evoluiu. 
b) Você programara o atendimento. 
c) O cliente comunicar-se-à com você. 
d) Ninguém compraria aquele aparelho. 
e) Ele nunca me falava nada. 
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05. (Telerj) Os clientes ligam, você atende. 
A parte destacada desta frase no imperfeito do modo subjuntivo ficaria assim: 
a) Quando os clientes ligarem 
b) Se os clientes ligassem 
c) Os clientes ligariam 
d) Os clientes ligaram 
e) Quando os clientes ligavam 

 
06. (Enem) A forma verbal sublinhada tem força de imperativo em: 

a) Ora, direis, ouvir estrelas ... 
b) Ao toque do sinal, entrar em classe. 
c) É preciso que eles venham comigo ao aeroporto. 
d) Serão expulsos, caso assim se comportem. 
e) Lembrar não me traz de volta ao passado. 

 
07. (ITA-SP) Os verbos são da letra da música Cobra, de Rita Lee e Roberto de Carvalho: 

"Não me cobre ser existente  
Cobra de mim que sou serpente" 

 
Com relação ao emprego do imperativo nos versos, podemos afirmar que: 
a) A oposição imperativo negativo e imperativo afirmativo justifica a mudança do verbo cobre/cobra. 
b) A diferença de formas (cobre/cobra) não é registrada nas gramáticas normativas, portanto há 

inadequação a flexão do segundo verbo. 
c) A diferença de formas (cobre/cobra) deve-se ao deslocamento da 3ª para a 2ª pessoa do sujeito 

verbal. 
d) O sujeito verbal (3ª pessoa) mantém-se o mesmo, portanto o emprego está adequado. 
e) O primeiro verbo no imperativo negativo opõe-se ao segundo verbo que se encontra no presente do 

indicativo. 
 
08. (TRF) Considerando as formas verbais destacadas nas três frases abaixo, a opção com a correta 

classificação de tempos e modos é, respectivamente: 
1. Toma conta da minha bagagem, enquanto eu vou até ali. 
2. "Não façais aos outros o que não quereis que vos façam." 
3. Os astrônomos negam que o Sol gira em torno da Terra. 

 
a) Presente do indicativo / presente do subjuntivo / presente do subjuntivo. 
b) Imperativo afirmativo / imperativo negativo / presente do indicativo. 
c) Imperativo afirmativo / imperativo negativo / presente do subjuntivo. 
d) Imperativo afirmativo / presente do subjuntivo / presente do subjuntivo. 
e) Presente do indicativo / imperativo negativo / presente do subjuntivo. 

 


