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PORTUGUÊS – VERBOS   

Leia a fábula A águia e a raposa da atividade do dia 18/06 e responda às questões a 
seguir.  
 

1. Releia as frases da fábula em que as formas verbais estão destacadas. A fábula está 
sendo contada em qual tempo verbal?  
 

2. Leia em voz alta os verbos da lista a seguir, retirados da fábula que você leu. Preste 
bastante atenção ao som final deles.  

 

Ficaram     decidiram     fortaleceriam     mataram     estavam     caíram 

 
a. Que som você ouve ao final desses verbos?  

 
b. Agora releia a moral da fábula, prestando atenção à terminação do verbo destacado:  

 
Moral: aqueles que com ferro ferem, com ferro serão feridos.  
 
Compare o som final dos verbos do item a com o som final do verbo destacado na 
moral da fábula. O que você pode afirmar em relação à terminação desses verbos? 
 

3. Leia o quadro a seguir:  
 

Moram    organizaram    matam    brilham    lançam    deixam    sofrerão    
precisarão    ficam    concordaram    brincavam 

 
Complete as frases com as formas verbais do quadro mais adequadas a cada caso:  
 

a. No futuro, as pessoas __________ pensar mais na preservação dos recursos naturais.  
b. Na semana passada, alguns moradores do centro da cidade __________ uma 

manifestação contra a retirada de árvores de algumas praças.  
c. As pessoas que __________ no campo têm mais qualidade de vida, pois __________ 

longe do estresse que a correria da cidade provoca.  
d. No céu as estrelas __________ e parecem olhinhos sapecas piscando.  
e. As crianças __________ no parque quando começou uma chuva de granizo.  
f. Os sons da floresta __________ os turistas boquiabertos.  

 

4. Leia as frases a seguir prestando especial atenção aos termos destacados:  



  

a. Todas as pessoas são sonhadoras.  
b. Carlos era um menino de coração grande: sempre estava disposto a dar a mão a 

quem precisasse.  
c. Os jogadores chegarão ao aeroporto e serão recebidos por uma multidão de 

torcedores.  
d. Os alunos vão participar de uma competição de matemática.  
e. As águas do mar poderão escapar da poluição se as pessoas evitarem lançar 

detritos nelas.  
f. Antes do jogo todos os presentes cantarão o Hino Nacional. 

 
• Preencha o quadro abaixo, separando as palavras destacadas nas frases acima: na 
coluna da esquerda, as que são verbos; na coluna da direita, as que não são verbos.  
 

Verbos Não verbos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


