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• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: GÊNERO DRAMÁTICO

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

• GÊNERO BIOGRÁFICO E 
AUTOBIOGRÁFICO
• PONTUAÇÃO:
• TRAVESSÃO;
• PONTO-E-VÍRGULA;
• RETICÊNCIAS



EXERCÍCIO

NATAL NA BARCA
Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era 
silêncio e treva. E que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 
quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com uma 
criança e eu.
O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um 
vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança 
enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-
lhe o aspecto de uma figura antiga.
Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até 
aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão 
despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer 
nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio.
Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos 
como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era 
Natal.
A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. 
Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água.
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— Tão gelada — estranhei, enxugando a mão.
— Mas de manhã é quente.
Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao 
seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei em que suas roupas (pobres roupas 
puídas) tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade.
— De manhã esse rio é quente — insistiu ela, me encarando.
— Quente?
— Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa pensei que a roupa fosse 
sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas?
Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas. E respondi com uma outra pergunta:
— Mas a senhora mora aqui por perto?
— Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje…
A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o xale e 
pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre 
o xale preto, mas o rosto era tranquilo.
— Seu filho?
— É. Está doente, vou ao especialista, o farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje 
mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre…
— Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha a expressão doce. — Só sei 
que Deus não vai me abandonar. (...)
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— A senhora é conformada.
— Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou.
— Deus — repeti vagamente.
— A senhora não acredita em Deus?
— Acredito — murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por quê, perturbei-me. Agora 
entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas...
Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo. E começou com voz quente de 
paixão:
— Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua afora, enfiei 
um casaco e saí descalça e chorando feito louca, chamando por ele! Sentei num banco do jardim onde toda 
tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo, pedindo com tamanha força, que ele, que gostava tanto de mágica, 
fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez, não precisava ficar, se mostrasse só um instante, ao 
menos mais uma vez, só mais uma! Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como 
dormi. Então sonhei e no sonho Deus me apareceu, quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua 
mão de luz. E vi o meu menino brincando com o Menino Jesus no jardim do Paraíso. Assim que ele me viu, 
parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto... Era tamanha sua alegria que acordei 
rindo também, com o sol batendo em mim.
Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta 
do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o xale novamente e voltei-me para o rio. O menino estava 
morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, 
apertando-o contra o peito. Mas ele estava morto. 6



Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente: era como se estivesse mergulhada até o pescoço 
naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim
— Estamos chegando — anunciou.
Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse, correr para longe 
daquele horror. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e 
pôs-se a sacudir o velho que dormia:
- Chegamos!... Ei! chegamos!
Aproximei-me evitando encará-la.
— Acho melhor nos despedirmos aqui — disse atropeladamente, estendendo a mão.
Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, 
mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o xale que 
cobria a cabeça do filho.
— Acordou o dorminhoco! E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre.
— Acordou?!
Ela sorriu:
— Veja...
Inclinei-me. A criança abrira os olhos — aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. E bocejava, 
esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar.
— Então, bom Natal! — disse ela, enfiando a sacola no braço. {...}

Texto extraído do livro “Para gostar de ler – Volume 9 – Contos”, Editora Ática – São Paulo, 1984, pág. 67. 7



01. Em que período do ano a história acontece?
R: 

02. O que aconteceu de diferente naquele dia numa trajetória outras vezes realizadas?
R:

03. No seu entendimento o que ocorreu com o filho doente da passageira foi:
A) A narradora se equivocou ao constatar que a criança estava morta.
B) A mãe tinha tanta fé na cura do filho que ocorreu um milagre.
C) A narradora queria tanto reviver a criança que conseguiu um milagre.
D) O milagre ocorreu porque era o dia e a hora do nascimento de Cristo.

04. “[...] Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje…” Nesse trecho, as 
reticências indicam
E) Dúvida.
F) surpresa.
G) supressão do texto.
H) interrupção da fala.
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01. Em que período do ano a história acontece?
R: NO NATAL

02. O que aconteceu de diferente naquele dia numa trajetória outras vezes realizadas?
R: UMA CRIANÇA FOI REAVIVADA.

03. No seu entendimento o que ocorreu com o filho doente da passageira foi:
A) A narradora se equivocou ao constatar que a criança estava morta.
B) A mãe tinha tanta fé na cura do filho que ocorreu um milagre.
C) A narradora queria tanto reviver a criança que conseguiu um milagre.
D) O milagre ocorreu porque era o dia e a hora do nascimento de Cristo.

04. “[...] Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje…” Nesse 
trecho, as reticências indicam
E) Dúvida.
F) surpresa.
G) supressão do texto.
H) interrupção da fala.
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05. Quem eram os passageiros da barca naquela noite?
R. 

06. Nessa descrição “Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça 
dava-lhe o aspecto de uma figura antiga.” a narradora deixa implícita a semelhança da mulher com:
A) Alguém que ela já havia visto antes.
B) Uma figura religiosa, provavelmente, Maria, mãe de Jesus.
C) A lembrança que ela tinha da própria mãe.
D) Todas as mulheres que ela já vira viajando naquela barca.

07. Indique nos trechos destacadas abaixo quem são as personagens que falam:
a) — Tão gelada — estranhei, enxugando a mão. _____________________________
b) — Mas de manhã é quente. ____________________________________________

08. Transcreva do texto a frase que resume a FÉ da passageira:
R: 
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05. Quem eram os passageiros da barca naquela noite?
R. UM VELHO, UMA MULHER COM UMA CRIANÇA E A NARRADORA

06. Nessa descrição “Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça 
dava-lhe o aspecto de uma figura antiga.” a narradora deixa implícita a semelhança da mulher com:
A) Alguém que ela já havia visto antes.
B) Uma figura religiosa, provavelmente, Maria, mãe de Jesus.
C) A lembrança que ela tinha da própria mãe.
D) Todas as mulheres que ela já vira viajando naquela barca.

07. Indique nos trechos destacadas abaixo quem são as personagens que falam:
a) — Tão gelada — estranhei, enxugando a mão. PERSONAGEM-NARRADORA
b) — Mas de manhã é quente. PASSAGEIRA DA BARCA COM A CRIANÇA DOENTE

08. Transcreva do texto a frase que resume a FÉ da passageira:
R: “Só sei que Deus não vai me abandonar.”
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09. Ao final da viagem a narradora diz “Apanhei depressa minha pasta.” Essa informação sobre a narradora 
sugere que a mesma pode –ser:
A) Professora
B) Advogada
C) Dona de casa
D) Escritora.

10. No trecho “— Vai completar um ano. — E, noutro tom, inclinando a cabeça para o 
ombro: — Era um menino tão alegre. “ os travessões foram usados:
E) Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas.
F) Para iniciar a fala de um personagem no discurso direto.
G) Para unir grupos de palavras que indicam itinerários.
H) Para indicar mudança do interlocutor nos diálogos.
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09. Ao final da viagem a narradora diz “Apanhei depressa minha pasta.” Essa informação sobre 
a narradora sugere que a mesma pode –ser:
A) Professora
B) Advogada
C) Dona de casa
D) Escritora.

10. No trecho “— Vai completar um ano. — E, noutro tom, inclinando a cabeça para o 
ombro: — Era um menino tão alegre. “ os travessões foram usados:
E) Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas.
F) Para iniciar a fala de um personagem no discurso direto.
G) Para unir grupos de palavras que indicam itinerários.
H) Para indicar mudança do interlocutor nos diálogos.
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TEMA DA AULA: TEXTO GÊNERO DRAMÁTICO

O QUE É: DRAMA significa AÇÃO. Texto dramático é um texto criado para ser encenado no TEATRO. 
Pode receber outros nomes como texto teatral, peça ou dramaturgia. 

ORIGEM: Surgiu por volta do século VII a. C, na Grécia. Os primeiros dramas eram tragédias, pois 
designavam a trajetória da vida inteira do herói. Do nascimento à morte. 

QUEM ESCREVE O TEXTO TEATRAL: Ao seu autor dá-se o nome de dramaturgo. O pai do teatro 
grego foi Sófocles, um dos mais importantes dramaturgos de tragédia ao lado de Ésquilo e 
Eurípedes, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu ao tempo. Suas peças retratam personagens 
nobres e da realeza. Sua principais obras são ÉDIPO, REI e ANTÍGONA.

FORMAS DO GÊNERO DRAMÁTICO: O texto pode ser escrito em prosa ou em verso. Falado, 
cantada, coreografado ou gestualizado. Os gêneros dramático são os Clássicos – tragédia, 
comédia ou tragicomédia. Os Modernos – musical, diálogo, monólogo e os mais populares; 
auto, farsa, teatro de fantoches e mambembe.
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QUAIS SÃO OS ELEMENTOS DO DRAMA: Todo drama tem uma ação que é apresentada
 pelas personagens e situa-se num tempo e num espaço. 

1 – AÇÃO: É o fato que vai ser representado no drama. A ação é condensada e representada, isto é, 
num dado momento os atores/personagens agem perante os espectadores. Dando vida ao texto.
2 – PERSONAGENS: As personagens são reduzidas ao número necessário. Delas depende a ação, 
porque não há narrador. 
3 – TEMPO: Quanto ao tempo é curto e, tal como a ação, presentificado. Quer se desenrole no 
passado ou no futuro, a ação é apresentada como estando a decorrer no momento da 
representação. 
4 – ESPAÇO: O espaço representado ( espaço físico ou social apresentado no texto) e o espaço de 
representação – espaço onde os atores representam. Por isso, o tempo verbal característico é o 
presente.
5 – RUBRICA: Como o texto dramático não tem narrador, as rubricas são as marcas de orientação de 
como os atores devem se comportar em cena. Essas falas ficam apenas no texto escritos, não são 
oralizadas na cena. Quando determinam ações aparecem entre parênteses  e em letras maiúsculas, 
quando se refere à fala das personagens
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AS INTENÇÕES DO AUTOR: Quando escreve uma peça de teatro, o dramaturgo pode ter uma intenção
• Moralizadora (distinguir o Bem do Mal);
• Lúdica ou de evasão (entretenimento, diversão, riso);
• Crítica em relação à sociedade do seu tempo;
• Didática (transmitir um ensinamento.

A LINGUAGEM DRAMÁTICA: o texto dramático apresenta características próprias como:
  Encenação cênica (linguagem gestual, sonoplastia e luminotécnica);
 Presença de diálogos e monólogos;
 Predomínio do discurso em segunda pessoa (tu, vós);
 Tempo verbal sempre no presente.

ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA: A peça teatral clássica divide-se em ATOS, correspondentes à 
mudança de cenários, e em CENAS, equivalentes à mudança de personagens em cena.
Já o teatro moderno, narrativo ou épico, põe de parte estas regras tradicionais de divisão. Nele uma peça 
de teatro divide-se em: Exposição – apresentação das personagens e dos antecedentes da ação. Conflito 
– conjunto de peripécias que fazem a ação progredir. E Desenlace – desfecho da ação dramática
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EXEMPLO DE TEXTO DRAMÁTICO

MIGUEL: Quem és tu?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Sou o Super-Homem.
MIGUEL: O Super-Homem? (…) E voas, e tudo?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não sei se consigo.
MIGUEL: Kriptonite?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não... O médico diz que é 
depressão. Falta de confiança em mim próprio. 
Sabes – tenho andado em baixo.
MIGUEL: Por quê?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não sei bem... É esta 
época que a gente vive... O médico diz que eu 
posso fazer o que quiser – é só querer... (...) Ando 
a antidepressivos, a ver se isto passa (...) Bem, 
está bem, vou lá ver se salvo a tua rapariga...
(O Super-Homem Frágil sai de cena muito 
lentamente e sem grande vontade.)

Nuno Artur Silva, As incríveis aventuras d’o 
rapaz de papel, Ed. Cotovia e Bedeteca de 
Lisboa.
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• TEMPO DE AULA: 50min (TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: MODOS VERBAIS

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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NA AULA ANTERIOR

• GÊNERO DRAMÁTICO
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EXEMPLO DE TEXTO DRAMÁTICO

MIGUEL: Quem és tu?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Sou o Super-Homem.
MIGUEL: O Super-Homem? (…) E voas, e tudo?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não sei se consigo.
MIGUEL: Kriptonite?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não... O médico diz que é 
depressão. Falta de confiança em mim próprio. 
Sabes – tenho andado em baixo.
MIGUEL: Por quê?
SUPER-HOMEM FRÁGIL: Não sei bem... É esta 
época que a gente vive... O médico diz que eu 
posso fazer o que quiser – é só querer... (...) Ando 
a antidepressivos, a ver se isto passa (...) Bem, 
está bem, vou lá ver se salvo a tua rapariga...
(O Super-Homem Frágil sai de cena muito 
lentamente e sem grande vontade.)

Nuno Artur Silva, As incríveis aventuras d’o 
rapaz de papel, Ed. Cotovia e Bedeteca de 
Lisboa.
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EXERCÍCIO
1. Encontra no texto as seguintes informações:
 a) Adjetivo que caracteriza o Super-Homem. _______________________________________
 b) Verbo que o Super-Homem não sabe se consegue fazer. ___________________________
 c) Substantivo que denomina uma doença que Miguel pensa que pode estar afetando o super-herói. 
_____________________
d) Substantivo que denomina o diagnóstico do médico para a situação._____________________
 e) Substantivo que dá nome ao medicamento que o super-herói toma para resolver a sua situação. 
________________________

2. Qual é gênero do texto apresentado? Justifique sua resposta apontado duas característica do 
gênero: 
R: ___________________________________________________________________________

3. Selecione dos pares seguintes o termo adequado e completa as frases apresentadas:
a) “Super-homem” é um _____________________ de “super-herói.” (hiperônimo/hipônimo)
b) “Gigante” é um _____________________ de “anão”. (sinônimo/antônimo)
c)  “Uau!” é uma _____________________. (interjeição/onomatopeia) 
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EXERCÍCIO
1. Encontra no texto as seguintes informações:
 a) Adjetivo que caracteriza o Super-Homem. R: FRÁGIL
 b) Verbo que o Super-Homem não sabe se consegue fazer. R:VOAR 
c) Substantivo que denomina uma doença que Miguel pensa que pode estar afetando o super-herói. 
R. KRIPTONITE
d) Substantivo que denomina o diagnóstico do médico para a situação. R: DEPRESSÃO 
 e) ) Substantivo que dá nome ao medicamento que o super-herói toma para resolver a sua situação. 
R: ANTIDEPRESSIVO.

2. Qual é gênero do texto apresentado? Justifique sua resposta apontado duas característica do 
gênero: 
R: DRAMÁTICO. PRESENÇA DE DIÁLOGOS E AÇÕES, SEM NARRADOR.

3. Selecione dos pares seguintes o termo adequado e completa as frases apresentadas:
a) “Super-homem” é um _____________________ de “super-herói.” (hiperônimo/hipônimo)
b) “Gigante” é um _____________________ de “anão”. (sinônimo/antônimo)
c)  “Uau!” é uma _____________________. (interjeição/onomatopeia) 
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d) A palavra “super-heroína” corresponde à flexão em _____________________ do nome “super-
herói”. (número/gênero)
e) “Depressivo” é um _____________________. (adjetivo/advérbio)
f) “Depressão” é um _____________________.  (nome abstrato/nome concreto)
g) As palavras destacadas “Eu salvo”  e “Tu estás salvo” são ___________ (homônimo/parônimo)

4. Preencha os espaços do texto com uma das conjunções ou locuções conjuntivas apresentadas 
abaixo:

– PORQUE – VISTO QUE – QUANDO – POR ISSO – NO ENTANTO – MAS 

 Miguel tem um problema a resolver, ___________ não sabemos exatamente qual é: suspeitamos 
apenas que está relacionado com uma rapariga. Ficamos sabendo disso ___________ o Super-
Homem Frágil disse que vai salvar a rapariga do Miguel. ___________ este não parece acreditar 
muito no sucesso do super-herói, ___________ comenta que não lhe parece que vai sair desta. O 
Super-Homem está com uma depressão, ___________ toma antidepressivos ___________ sai de 
cena, faz isso sem grande energia. 
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d) A palavra “super-heroína” corresponde à flexão em _____________________ do nome “super-
herói”. (número/gênero)
e) “Depressivo” é um _____________________. (adjetivo/advérbio)
f) “Depressão” é um _____________________.  (nome abstrato/nome concreto)
g) As palavras destacadas “Eu salvo”  e “Tu estás salvo” são ___________ (homônimo/parônimo)

4. Preencha os espaços do texto com uma das conjunções ou locuções conjuntivas apresentadas 
abaixo:

– PORQUE – VISTO QUE – QUANDO – POR ISSO – NO ENTANTO – MAS 

 Miguel tem um problema a resolver, MAS não sabemos exatamente qual é: suspeitamos apenas 
que está relacionado com uma rapariga. Ficamos sabendo disso PORQUE o Super-Homem Frágil 
disse que vai salvar a rapariga do Miguel. NO ENTANTO este não parece acreditar muito no 
sucesso do super-herói, VISTO QUE comenta que não lhe parece que vai sair desta. O Super-
Homem está com uma depressão, POR ISSO toma antidepressivos QUANDO sai de cena, faz isso 
sem grande energia. 
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05. Preenche o texto seguinte com as expressões de tempo apresentadas abaixo:

Expressões de tempo
AGORA – PRESENTEMENTE – LOGO À NOITE – NESTE MOMENTO – QUANDO TINHA 
CINCO ANOS – NOS PRÓXIMOS ANOS.

 Querido diário, ___________, descobri o Astérix e os seus amigos gauleses. 
___________, que estou mais velho, ainda devoro freneticamente os álbuns do Tintin, 
Spider-Man, Quarteto Fantástico, etc. ___________, acabei de ler um álbum do Calvin & 
Hobbes. ___________, está em voga “mangá”, a banda desenhada japonesa. 
___________, pretendo iniciar a leitura de um álbum dessa corrente. Tenho alguma 
curiosidade em ver o que esta forma de expressão artística nos trará ___________. 
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05. Preenche o texto seguinte com as expressões de tempo apresentadas abaixo:

Expressões de tempo
AGORA – PRESENTEMENTE – LOGO À NOITE – NESTE MOMENTO – QUANDO TINHA 
CINCO ANOS – NOS PRÓXIMOS ANOS.

 Querido diário, QUANDO TINHA CINCO ANOS, descobri o Astérix e os seus amigos 
gauleses. AGORA, que estou mais velho, ainda devoro freneticamente os álbuns do 
Tintin, Spider-Man, Quarteto Fantástico, etc. NESTE MOMENTO , acabei de ler um álbum 
do Calvin & Hobbes. PRESENTEMENTE, está em voga “mangá”, a banda desenhada 
japonesa. LOGO À NOITE , pretendo iniciar a leitura de um álbum dessa corrente. Tenho 
alguma curiosidade em ver o que esta forma de expressão artística nos trará NOS 
PRÓXIMOS ANOS.
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Verbo é a palavra que exprime um fato representado no tempo e que varia em 
número, pessoa, tempo e modo.

CANTAR – QUERER – PARTIR 
EU canto – Tu queres – Eles partem 

1. Grife os verbos das orações a seguir.

a) Os alunos leram um livro.
b) Muitas pessoas viajam nas férias.
c) Hoje é dia 7 de fevereiro.
d) Talvez eu participe do campeonato.
e) Gosto muito de meus pais.
f) Seremos bons amigos.
g) Fiz todas as atividades.
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Verbo é a palavra que exprime um fato representado no tempo e que varia em 
número, pessoa, tempo e modo.

CANTAR – QUERER – PARTIR 
EU canto – Tu queres – Eles partem 

1. Grife os verbos das orações a seguir.

a) Os alunos leram um livro.
b) Muitas pessoas viajam nas férias.
c) Hoje é dia 7 de fevereiro.
d) Talvez eu participe do campeonato.
e) Gosto muito de meus pais.
f) Seremos bons amigos.
g) Fiz todas as atividades.
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2. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal.

a) Somente as mulheres participarão da dança.
b) Os jovens tocam violão muito bem.
c) Fiquei alegre com a boa notícia.
d) Ele ficou sabendo da festa.

3. Identifique a conjugação dos verbos nas orações a seguir.

a) Cantamos uma música romântica.
b) Sonhei com você.
c) Somos bons amigos.
d) Não fui à escola ontem.
e) Não partiremos o bolo agora.
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2. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal.

a) Somente as mulheres participarão da dança.
b) Os jovens tocam violão muito bem.
c) Fiquei alegre com a boa notícia.
d) Ele ficou sabendo da festa.

3. Identifique a conjugação dos verbos nas orações a seguir.

a) Cantamos uma música romântica. 1ª AR
b) Sonhei com você. 1ª AR 
c) Somos bons amigos. 2ª ER
d) Não fui à escola ontem. 3ª IR
e) Não partiremos o bolo agora. 3ª IR
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4. Identifique o modo dos verbos nas orações a seguir.

a) Choveu muito ontem.
b) Faz frio.
c) Não arrumamos o quarto.
d) Talvez eu experimente desse sorvete.
e) Abra essa porta, garoto!
f) Toquem a viola e dancem.
g) Resolveremos as atividades após o jantar.
h) Gritamos muito.
i) Ah! Se meu time vencesse...
j) Não jogue lixo nas ruas. 



37

4. Identifique o modo dos verbos nas orações a seguir.

a) Choveu muito ontem. INDICATIVO
b) Faz frio. INDICATIVO 
c) Não arrumamos o quarto. INDICATIVO
d) Talvez eu experimente desse sorvete. SUBJUNTIVO
e) Abra essa porta, garoto! IMPERATIVO
f) Toquem a viola e dancem. IMPERATIVO
g) Resolveremos as atividades após o jantar. INDICATIVO
h) Gritamos muito. INDICATIVO
i) Ah! Se meu time vencesse... SUBJUNTIVO
j) Não jogue lixo nas ruas. IMPERATIVO
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5. Identifique no texto os verbos:

(Próximo dali dois ladrões observam...)
Ladrão1 - Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que 
não quer comer.
Ladrão2 - Ó seu estúpido, o problema não é o animal berrar que não quer comer mais erva. 
O problema é que as vacas não falam!
Ladrão1 - Não tinha pensado nisso...
Polegarzinho - Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça!
Ladrão 1 – Ainda por cima tem erva dentro da cabeça. O bicho está mesmo desesperado.
Ladrão2 - Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma 
semana. Aquela vaca pode ser a nossa salvação.

6. Qual é o gênero do texto: justifique sua resposta com duas característica desse gênero:
R: 
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5. Identifique no texto os verbos:

(Próximo dali dois ladrões observam...)
Ladrão1 - Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que não quer 
comer.
Ladrão2 - Ó seu estúpido, o problema não é o animal berrar que não quer comer mais erva. O 
problema é que as vacas não falam!
Ladrão1 - Não tinha pensado nisso...
Polegarzinho - Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça!
Ladrão 1 – Ainda por cima tem erva dentro da cabeça. O bicho está mesmo desesperado.
Ladrão2 - Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana. 
Aquela vaca pode ser a nossa salvação.

6. Qual é o gênero do texto: justifique sua resposta com duas característica desse gênero:
R: DRAMÁTICO. PRESENÇA DE RUBRICA E TEXTO DIALOGADO.
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