
FLÁVIA LÊDA LÍNGUA 
PORTUGUESA

4 VERBO – MODO 
IMPERATIVO

05/05/2020



2

BECK, A. Armandinho. Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acesso em: 27 abr. 2020. 

Na tirinha, as falas do garoto Armandinho estão na voz ativa, quando o sujeito pratica a 
ação verbal. Transponha-as para a voz passiva analítica, observando a alteração nas 
formas verbais.

 O mundo não é transformado pela educação.
As pessoas são mudadas pela educação.
O mundo é transformado pelas pessoas. 

NA AULA ANTERIOR

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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 TEMPO DE AULA: 45min

 CONTEÚDO: VERBO [MODO IMPERATIVO]

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

 ATIVIDADE PARA CASA

ROTEIRO DE AULA



 

MODOS  - EXPRESSAM A
INTENÇÃO DO EMISSOR
NO MOMENTO DA ENUN-
CIAÇÃO (COMUNICAÇÃO)

OS MODOS VERBAIS

IN
D

IC
AT

IV
O

Encara a ação 
como uma 
realidade,
uma certeza
Ex: Eu estudo.

SU
BJ

U
N

TI
VO

Encara a ação 
como possível, 
desejável.
Ex: Se 
estudasse; 
Talvez estude

IM
PE

RA
TI

VO

Encara a ação 
como uma 
ordem, um 
conselho, um 
pedido
Ex: Estuda!
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MODO IMPERATIVO

 G. Fernando. Níquel Náusea. Nem tudo que balança cai. São Paulo: Devir, 2003. p.16.



ACABE COM A VIOLÊNCIA / NÃO BEBA E 
DIRIJA
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No IMPERATIVO, o locutor pretende dar ordem, conselho, 

dica, súplica, sugestão ou pedir algo. Ele é formado a partir 

do presente do indicativo e não é subdividido em tempos.

Exemplos: Coma tudo! / Não faça isso! / Leia com atenção.
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FORMAÇÃO DO IMPERATIVO AFIRMATIVO

No imperativo afirmativo, a 2.ª pessoa do singular (tu) e a 2.ª pessoa do plural 

(vós) derivam do presente do indicativo, sendo retirado o -s final das formas 

conjugadas no presente.

A 3.ª pessoa do singular (ele), a 1.ª pessoa do plural (nós) e a 3.ª pessoa do plural 

(eles) derivam do presente do subjuntivo, sendo conjugadas da mesma forma.

FORMAÇÃO DO IMPERATIVO NEGATIVO

O imperativo negativo é conjugado tal qual o presente do subjuntivo.



FORMAÇÃO DO IMPERATIVO
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos.

Notem-se três coisas:

 nesse modo, não existe a primeira pessoa do singular (eu).

 não há tempo no imperativo (considera-se como indeterminado). Supõe-se que, 
como se trata de uma ordem, a ação ocorrerá no futuro.

 fala-se em FORMA AFIRMATIVA E FORMA NEGATIVA em vez de tempo.

 na 3ª pessoa (singular e plural) não se usam as formas ELE(A/S), uma vez que não 
configuram ordem. Em vez disso, empregam-se VOCÊ(S).
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IMPERATIVO

Davis, J. Calvin & Haroldo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 28 abr. 2020.

Os verbos PARE (você) e VENHA (você) encontram-se no IMPERATIVO AFIRMATIVO, 

conjugados na 3ª pessoa do singular. Em geral, os pronomes retos que acompanham 

esses verbos ficam implícitos na oração. Note que a intenção da mãe de Calvin foi 

dar ORDENS ao filho.
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IMPERATIVO

Davis, J. Calvin & Haroldo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 28 abr. 2020.

Vejam como ficam as formas PARE e VENHA transpostas para outras pessoas:

 [2ª pess. do sing.]: “PARA de berrar (...) e VEM até a sala!” 

 [1ª pess. do pl.]: “PAREMOS de berrar (...) e VENHAMOS até a sala!” 

 [3ª pess. do pl.]: “PAREM de berrar (...) e VENHAM até a sala!” 
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https://www1.folha.uol.com.br/


Os verbos dizer, fazer e trazer, na 2ª PESSOA do IMPERATIVO 
AFIRMATIVO, podem perder, além do - S, também a vogal:
 
traz(e) tu             traz tu
diz(e) tu               diz tu
faz(e) tu               faz tu

SER faz as 2ª pessoas do imperativo afirmativo diferentemente: SÊ TU e 
SEDE VÓS. [verbo anômalo]
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MODO IMPERATIVO - CURIOSIDADE
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 G. Fernando. Níquel Náusea. Nem tudo que balança cai. São Paulo: Devir, 2003. p.16

Texto para as questões de 1 a 3. 

ATIVIDADE



1. [Profa. Flávia Lêda] Os verbos do 1º e do 2º balões [“abaixa, enrola, puxa, torce, 

vira, remexe, pula”, estão no modo verbal:

A. indicativo.

B. subjuntivo.

C. imperativo.

D. gerúndio.

E. particípio.
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2. [Profa. Flávia Lêda] Os verbos “abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, pula”, 

indicam que o locutor quis expressar

A. conselho.

B. ordem.

C. certeza.

D. dúvida.

E. desejo.
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3. [Profa. Flávia Lêda] Transpostos os verbos “abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, 

pula”, para a 3ª pessoa do singular, serão obtidas as formas, respectivamente:

A. abaixemos, enrolemos, puxemos, torçamos, viremos, remexemos, pulemos.

B. abaixai, enrolai, puxai, torçei, virai, remexei, pulai.

C. abaixe, enrole, puxe, torça, vire, remexa, pule.

D. abaixem, enrolem, puxem, torçam, virem, remexam, pulem.
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Admirável Chip Novo

Pane no sistema, alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô?
Eu não sabia, eu não tinha percebido
Eu sempre achei que era vivo
Parafuso e fluído em lugar de articulação
Até achava que aqui batia um coração
Nada é orgânico, é tudo programado
E eu achando que tinha me libertado
Mas lá vem eles novamente
E eu sei o que vão fazer:
Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba
Leia, vote, não se esqueça
Use, seja, ouça, diga
Tenha, morra, gaste e viva

Texto para as questões 4 e 5.
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4. [Profa. Flávia Lêda] Na canção, o emissor emprega uma série de verbos na 2ª estrofe. 

Esse emprego revela, da parte dele, a intenção de

A. revelar  fatos da realidade sobre as novas tecnologias da comunicação e da 

informação.

B. apresentar uma dúvida sobre a existência das inteligências artificiais.

C. fazer uma reflexão sobre os modernos sistemas operacionais.

D. refletir sobre a prisão do cidadão a uma série de obrigações sem que se posicione 

contrariamente a elas. 
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5. Essa canção revela um pensamento do emissor, considerando o contexto que norteia a 
sociedade como um todo. Identifique e analise a crítica passada na canção pela locutora, 
considerando os verbos empregados na 2ª estrofe.

COMENTÁRIO: Ao nos depararmos com a letra musical em questão, lembramo-nos de 
alguns gêneros textuais cuja finalidade comunicativa é a persuasão, cujo intento é 
motivar o interlocutor a adotar uma determinada postura. Dessa forma, os verbos 
expressos no modo imperativo justificam de forma indiscutível tal aspecto. Assim, 
seguindo essa linha de raciocínio é que reside a “manifestação”, digamos assim, da 
cantora, haja vista que ela deixa bem claro que somos realmente vítimas, ainda que 
inconscientes, de um sistema que somente tende a nos dominar por completo, 
enfatizando, entre outros aspectos, o consumismo
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[Profa. Flávia Lêda] Na publicidade, o modo 
imperativo foi empregado para

A) fazer o receptor refletir sobre as séries.
B) persuadir o interlocutor a adquirir um 

eletrodoméstico.
C) aconselhar o público-alvo sobre as 

promoções de TV.
D) convidar o leitor para maratonar séries de 

TV.

ATIVIDADE PARA CASA
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ADVÉRBIO 

conceito;

forma;

circunstâncias [valores semânticos];

usos;

 implicações de sentido [valor discursivo].

NAPRÓXIMA AULA
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