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LEIA, ATENTAMENTE, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

1. Lê o poema e sublinha todas as palavras que indicam as ações do cão.
Uma perfeição de cão
Conheci um cão
que falava
que escutava
que cantava
que brincava
que ladrava
que fazia o pino
e que era um grande dançarino.

Que jogava a bola
que perdia
que ganhava
que estudava
e que andava
comigo na escola.

E que tal?
Era ou não
uma perfeição de cão?
Não acreditam?
Fazem mal.
Era um cão
de imaginação...
Maria Cândida Mendonça, O Livro do Faz de Conta, Plátano Editora, s. d.

A classe dos verbos
Chamam-se verbos às palavras que indicam ações ou estados.
Ex.: O cão ladra. O cão está feliz. O cão é infiel ao dono.
O verbo é uma palavra variável que pode apresentar muitas formas.
Ex.: ladra, ladrava, ladrou, ladravam, ladrará...
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O nome do verbo é-nos dado pelo infinitivo. A palavra brincava é uma forma verbal do verbo
brincar (infinitivo).
Ex.: O cão brincava.

2. Escreve os infinitivos de todas as formas verbais da frase, seguindo o exemplo:
O meu cão come, bebe, brinca, ladra, vigia e dorme.
come - comer

a) bebe - beber

b) brinca

- brincar

ladra -

a) vigia -

c) dorme

- dormir

ladrar

vigiar

2.1. Pinta de vermelho a última vogal (vogal temática) de cada verbo no infinitivo.
2.2. Continua as listas de verbos, tendo em conta as terminações.
Observa os exemplos.
a) brincar, ladrar, amar, saltar, estudar, trabalhar
b) comer, beber, correr, fazer, escrever, colher
c) dormir, sorrir, fingir, corrigir, partir, cobrir

Conjugações verbais
Os verbos estão agrupados em três conjugações, de acordo com as três vogais temáticas
(a, e, i). Se terminarem em:
ar, como brincar, cantar, dançar, pertencem à 1.ª conjugação;
er, como comer, beber, fazer, pertencem à 2.ª conjugação;
ir, como dormir, sorrir, partir, pertencem à 3.ª conjugação;
O infinitivo impessoal dos verbos é formado pelo radical e pela terminação.
Ex.: cantar – cant (radical) + a (vogal temática) + r (marca do infinitivo)
comer – com (radical) + e (vogal temática) + r (marca do infinitivo)
dormir – dorm (radical) + i (vogal temática) + r (marca do infinitivo)
O verbo regular quando o radical se mantém em todas as formas verbais da sua
conjugação.
Ex.: cantar, cantei, cantou, cantava, cantaram, cantarei.
3. Escreve no respeito lugar o infinitivo de cada forma verbal apresentada.
lavei
digo
estudaste
sorria
durmo
vendemos
estive
partirei
vou
andarei
acredito
1.ª conjugação

2.ª conjugação

3.ª conjugação

lavar, estudar, estar,
andar, acreditar

dizer, vender, ser

partir, sorrir, dormir,
ir

4. Escreve duas frases em que utilizes: um verbo e um nome.
Eu estive a ajudar a minha mãe a lavar a loiça.
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Eu durmo sozinho no meu quarto.

PROMOTO
R

sei

