Tarefa 01 – Professora Lúcia
01. Assinale a opção em que há erro de conjugação verbal e corrija:
a) Se ele vir aqui, ficará muito contente.
b) Não desanimes; continua estudando para o ENEM.
c) Minha prima interveio no debate.
d) Se Jean requeresse sua nota, saberia o resultado.
e) Quando eu fizer a segunda via do boleto, conseguirei pagá-lo.
02. Leia as afirmações sobre os modos verbais:
I. Modo verbal que expressa ideia de certeza
II. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza ou possibilidade
III. Modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou negativa. Expressa ideia de ordem, conselho ou
pedido.
Na
a)
b)
c)
d)
e)

ordem em que aparecem as afirmações acima, a resposta correta é:
modo imperativo – modo subjuntivo – modo indicativo.
modo imperativo – modo indicativo – modo subjuntivo.
modo subjuntivo – modo subjuntivo – modo imperativo.
modo indicativo – modo imperativo – modo subjuntivo.
modo indicativo – modo subjuntivo – modo imperativo.
(Justifique sua resposta)

03. Utilize a forma verbal correta para preencher os espaços vazios a seguir:
a) Se eles____________ boas ações, tudo será melhor. (fazer – futuro do subjuntivo)
b) Quando o carro ___________________ todos os adversários, a corrida terminaria.
(transpor – pretérito imperfeito do subjuntivo)
c) O homem ______________ sua posição. (manter – pretérito perfeito do indicativo)
d) Os jovens ____________ Português. (estudar – pretérito imperfeito do indicativo)
e) Jean ______________um novo carro. (comprar – futuro do presente do indicativo)
f) Talvez eu ______________ a prova. (fazer – presente do subjuntivo)
04. Observe a tirinha “Calvin e Haroldo”, de Bill Watterson, e julgue as proposições:

Calvin e Haroldo, criação do desenhista americano Bill Watterson. Os verbos também podem ser estudados
a partir da análise de tirinhas
I. O verbo “colocou”, no primeiro quadrinho, está no pretérito perfeito;
II. A forma verbal “olhando”, no segundo quadrinho, está no modo indicativo;
III. A forma verbal “poderia”, no segundo quadrinho, está no futuro do pretérito do modo subjuntivo;
IV. A forma verbal “acharmos”, no quarto quadrinho, está no futuro do subjuntivo;
V. A forma verbal “fosse”, no quarto quadrinho, está no pretérito imperfeito do modo indicativo.
Estão corretas:
a) I e IV.
b) II, III e V.
c) I, IV e V.
d) III e V.

