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Como funciona a nebulização?

        Quando tudo está bem, respirar é moleza, mas doenças como rinite alérgica, asma ou 
até gripes e resfriados podem transformar isso em uma grande dificuldade! Começamos, 
então, a respirar pela boca, fazendo com que o ar siga seu caminho até chegar aos 
pulmões mais seco e menos aquecido. Que incômodo! Para resolver o problema, o 
médico pode recomendar uma nebulização. Você já fez? Sabe como funciona? 
        Normalmente, nosso organismo produz uma secreção chamada muco, que mantém o 
sistema respiratório e impede a passagem de germes e partículas de poluição, por 
exemplo. Quando essa barreira falha, passamos a produzir mais muco do que o normal. 
Então, a secreção se torna mais espessa, gerando irritação, tosse e o famoso nariz 
entupido! 
       É nesse momento que a nebulização pode ajudar, levando umidade e medicamentos 
diretamente às nossas vias aéreas. Aos poucos, o organismo expele o excesso de muco e 
volta a produzi-lo em quantidade normais. 
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           A nebulização é feita com o inalador, um aparelho formado por 
um reservatório de líquidos e um compressor de ar. Ao ser ligado, o 
inalador transforma o líquido do reservatório em aerossol
– ou seja, em gotículas que são movidas com a ajuda do gás que vem do 
compressor. A névoa que se forma sai pela máscara posicionada sobre o 
nariz e a boca e caminha pelo sistema respiratório até chegar aos 
pulmões.
          Para simplesmente umedecer as vias aéreas, a nebulização é feita 
apenas com soro fisiológico. Porém, em situações mais graves, pode ser 
feita também com medicamentos, gerando alívio imediato. Ufa!
Alexandre Pinto Cardoso. Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 247. Disponível em: 
<http://capes.cienciahoje.org.br>.
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Questão 1

O texto tem a intenção de explicar o funcionamento da nebulização. Por isso, 
no título “Como funciona a nebulização?”, o termo “Como” indica uma 
circunstância de:
a. ( ) lugar.
b. (  ) modo.
c. ( ) causa. 

B
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Questão 2 

Na passagem “Quando tudo está bem, respirar é moleza [...]”, a expressão 
destacada é um exemplo da linguagem:
a. ( ) técnica.
b. ( ) informal.
c. ( ) regional. 

B
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Questão 3 

Em “[...] podem transformar isso em uma grande dificuldade!”, o pronome 
grifado:
a. (  ) retoma uma informação.
b. ( ) anuncia uma informação.
c. ( ) complementa uma informação. 

A
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Questão 4 

 O autor do texto dialoga diretamente com o leitor no segmento:
a. (  ) “Para resolver o problema, o médico pode recomendar uma 
nebulização.”
b. (  ) “Você já fez? Sabe como funciona?”
c. (  ) “[...] gerando irritação, tosse e o famoso nariz entupido!”

B
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Questão 5

O que significa dizer que “o organismo expele o excesso de muco”?
a. (   ) Significa dizer que “o organismo inala o excesso de muco”.
b. (  ) Significa dizer que “o organismo expulsa o excesso de muco”.
c. (  ) Significa dizer que “o organismo absorve o excesso de muco”.

B
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Questão 6 

No trecho “[...] o inalador, um aparelho formado por um reservatório de 
líquidos e um compressor de ar.”, o autor:
a. ( ) avalia o termo “inalador”
b. ( ) define o termo “inalador”.
c. ( ) caracteriza o termo “inalador”. 

B
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Questão 7 

No período “Para simplesmente umedecer as vias aéreas, a nebulização é 
feita apenas com soro fisiológico.”, a parte sublinhada indica:
a. (  ) uma condição.
b. (  ) uma finalidade.
c. (  ) uma consequência. 

B
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Questão 8 

O autor do texto usou a interjeição “Ufa!” para exprimir:
a. (  ) alívio.
b. (  ) alegria.
c. (  ) surpresa. 

A
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ANÁLISE LINGUÍSTICA - VERBO



VERBO
 É a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza.

Ex.: O funcionário abriu o portão. (abriu – exprime uma ação)
Ex.: Fábio está doente. (está – exprime um estado) 
Ex.: Nevou em São Joaquim. (nevou – exprime um fenômeno)

Os verbos estão agrupados em TRÊS CONJUGAÇÕES:

1ª conjugação: verbos terminados em –AR.
Exemplos: nadar, plantar, estar, remar.

2ª conjugação: verbos terminados em –ER.
Exemplos: beber, comer, ler, ver, correr.

3ª conjugação: verbos terminados em –IR.
Exemplos: sair, cair, divertir, dormir, dirigir.
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O verbo varia em: PESSOA (1ª, 2ª, 3ª), NÚMERO (singular, plural), TEMPO 

(presente, pretérito, futuro) e MODO (indicativo, subjuntivo, imperativo).

FLEXÕES DE NÚMERO E PESSOA

O verbo pode variar em pessoa (1ª, 2ª, 3ª) e em número (singular, plural).

Ex.:  Eu adoro bolo de chocolate. (1ª pessoa do singular)

Ex.: Ele prefere o campo. (3ª pessoa do singular)

Ex.: Nós gostamos de sorvete. (1ª pessoa do plural)
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EU ------------------------- 1ª pessoa do singular

TU ------------------------- 2ª pessoa do singular

ELE/ ELA --------------- ---3ª pessoa do singular

NÓS ----------------------- ---1ª pessoa do plural

VÓS --------------------------- 2ª pessoa do plural

ELES/ ELAS ------------ - - - -3ª pessoa do plural
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Tempos Verbais
O verbo indica um processo localizado no tempo. Podemos distinguir: 
presente, pretérito e futuro.

Tempo presente: exprime um fato que ocorre no momento da fala.
Ex.: Estou fazendo exercícios diariamente.

Tempo passado: exprime um fato que ocorreu antes do momento da 
fala.
Ex.: Ontem eu fiz uma série de exercícios.

Tempo futuro: exprime um fato que irá ocorrer depois do ato da fala.
Ex.: Daqui a quinze minutos irei para a academia fazer exercícios.
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O pretérito (ou passado) subdivide-se em:

Pretérito perfeito: indica um fato passado totalmente concluído.
Ex.: Ninguém falou o seu nome.

Pretérito imperfeito: indica um processo passado não totalmente concluído, 
revela o fato em sua duração.
Ex.: O político discursava para poucas pessoas.

Pretérito mais-que-perfeito: indica um processo passado anterior a outro 
também passado.
Ex.: Ela sempre nos faltara com a verdade.
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O futuro subdivide-se em:

Futuro do presente: indica um fato posterior ao momento em 
que se
fala.
Ex.: Sempre lhe falarei a verdade.

Futuro do pretérito: indica um processo futuro tomado em 
relação a um fato passado.
Ex.: Ontem você me disse que hoje assistiria à aula.
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MODOS VERBAIS
MODO INDICATIVO: exprime um fato certo, definido.

MODO SUBJUNTIVO: exprime um fato duvidoso, incerto, hipotético.

MODO IMPERATIVO: expressa um pedido, uma ordem, um conselho.

Ex.:  Alguns preferem a vida no campo. (ideia de certeza – Modo Indicativo)

Ex.: Talvez ela viaje amanhã. (ideia incerta – Modo Subjuntivo)

Ex.: Não saiam de casa, por favor! (conselho – Modo Imperativo)
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Subjuntivo 

 É usado para transmitir uma ação possível, mas incerta. 

Expressa um acontecimento hipotético, que ainda não se 

realizou por estar dependente de outro acontecimento para se 

realizar
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                          Presente do subjuntivo
É usado para expressar hipóteses e desejos:
Ex.:Desejo que tudo volte ao normal!
Ex.: Para eu ficar mais calma, quero que você fique em casa.

Verbo estudar Verbo escrever Verbo descobrir

(eu) estude
(tu) estudes
(ele) estude
(nós) estudemos
(vós) estudeis
(eles) estudem

(eu) escreva
(tu) escrevas
(ele) escreva
(nós) escrevamos
(vós) escrevais
(eles) escrevam

(eu) descubra
(tu) descubras
(ele) descubra
(nós) descubramos
(vós) descubrais
(eles) descubram
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               Pretérito imperfeito do subjuntivo
É usado para expressar possibilidades e desejos, estando a ação 
condicionada por outra:
Ex.: Seria tão bom se todos ficassem em casa!
Ex.: Eu ficaria mais calma se você fosse para casa.

Verbo estudar Verbo escrever Verbo descobrir

(eu) estudasse
(tu) estudasses
(ele) estudasse
(nós) estudássemos
(vós) estudásseis
(eles) estudassem

(eu) escrevesse
(tu) escrevesses
(ele) escrevesse
(nós) escrevêssemos
(vós) escrevêsseis
(eles) escrevessem

(eu) descobrisse
(tu) descobrisses
(ele) descobrisse
(nós) descobríssemos
(vós) descobrísseis
(eles) descobrissem



26

                                    Futuro do subjuntivo
É usado para expressar a possibilidade de uma ação acontecer no 
futuro:
Ex.: Irei a sua casa quando der tudo certo!
Ex.: Eu ficarei mais calma quando você ficar em casa.

Verbo estudar Verbo escrever Verbo descobrir

(eu) estudar
(tu) estudares
(ele) estudar
(nós) estudarmos
(vós) estudardes
(eles) estudarem

(eu) escrever
(tu) escreveres
(ele) escrever
(nós) escrevermos
(vós) escreverdes
(eles) escreverem

(eu) descobrir
(tu) descobrires
(ele) descobrir
(nós) descobrirmos
(vós) descobrirdes
(eles) descobrirem
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1. Destaque do texto O LOBO E A VELHA  verbos  empregados no 

pretérito.

2. Há algum verbo, no texto, empregado no futuro? Se houver, 

identifique-o(s).

28

descansava -  estava – chamou – passava – pediu ... 

trouxer – ficarei - serei
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Questão 3 – No primeiro quadrinho, foram empregados 
dois verbos no futuro. Identifique-os:

a. verbo no futuro do presente:
 .
b. verbo no futuro do pretérito: 

SERÁ

AJUDARIA
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Questão 4 – Na fala do garotinho “Primeiro a senhora 
olha pros dois lados e depois corre.”, registra-se a 
presença de dois verbos no tempo:

a)presente e passado.
b)presente e futuro.
c)apenas no presente.
d)apenas no futuro.

C
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Questão 5 – No trecho “Não sei se você percebeu [...]”, o 
verbo em destaque exprime um fato:

a)em realização.
b)parcialmente realizado.
c)hipotético.
d)totalmente concluído.

D
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Questão 6 – Na passagem “[...] mas eu sou uma velhinha.”, 
o verbo no presente grifado introduz:

a)uma característica da personagem da tira.
b)um modo de ser da personagem da tira.
c)uma ação da personagem da tira.
d)uma fala da personagem da tira.

 

A
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Questão 7 – Assinale o verbo flexionado na 1ª pessoa do 
singular:

a)“Será”
b)“olha”
c)“sei”
d)“percebeu”

C
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8. 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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9. 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
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 10. 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. 
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Questão 11

Quero que o tempo ____ (passar – 3ª p. do sing. do presente do subjuntivo)

Espero que isso _________ (acabar - 3ª p. do sing. do presente do subjuntivo)

Para que eu _________ te ver de novo  (poder - 3ª pessoa do singular do presente do 
subjuntivo)

Espero que o tempo_________  (voar - 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo)

Para que você _________ (retornar - 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo)

Pra que eu _________ te abraçar (...)”. (poder - 3ª pessoa do singular do presente do 
subjuntivo
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“(...) 
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse…
Mas você não morre,
você é duro, José! 
(...)”.

(José, Carlos Drummond de Andrade)

12. Os verbos gritar, gemer, tocar, dormir, cansar e 
morrer no poema de Drummond estão conjugados:

a) na 1ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do 
modo subjuntivo.
b) na 1ª pessoa do plural do presente do modo 
indicativo.
c) na 2ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do 
modo subjuntivo.
d) na 2ª pessoa do singular do futuro do modo 
imperativo.
e) na 2ª pessoa do plural do presente do modo 
subjuntivo.
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