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Professor: Laodicéia Mariano  

Série: 8º  
Turma: A (     ) B (     ) C (     ) 
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Data: _____/_____/2018 

 
 
Conteúdos: Verbos (flexões de modo, tempo, número, pessoa); Formas nominais dos verbos; Modos subjuntivo e 
imperativo. Revisão: substantivo, pronome; Variedades linguísticas (revisão); Interpretações gramaticais.  
 
 1 – A notícia, a seguir, foi publicada no site da Rádio e Televisão de Portugal (RTP). Leia-a. 

 
Futebolista Marquinhos admite possibilidade de representar seleção portuguesa 

Lisboa (Lusa) – O futebolista brasileiro Marquinhos, autor de um dos golos da vitória por 3-0 do Paris Saint-
Germain frente ao Benfica, na segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, colocou a hipótese de representar 
a seleção portuguesa. 

"Tenho nacionalidade portuguesa, tenho dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Tudo tem de ser 
estudado, de ser analisado com o meu empresário e com a família. Se o convite [para seleção portuguesa] vier, por 
que não? Vou ficar muito honrado e feliz", respondeu à SportTV quando questionado sobre a possibilidade de vir a 
naturalizar-se. 

Marquinhos confessou ainda que teve vergonha de pedir a camisola a um dos seus ídolos, o benfiquista 
Luisão, e destacou a dificuldade da vitória do PSG sobre o Benfica. 

"A vitória pareceu ser fácil, mas não foi. Dentro de campo tivemos de nos impor, de lutar. Só nós sabemos o 
que lutamos dentro de campo", garantiu. 

O Benfica foi hoje derrotado por 3-0 pelo PSG, no Parque dos Príncipes, em Paris, em jogo da segunda 
jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. (www.rtp.pt) 
 
a) Mesmo em português, o texto apresenta certa dificuldade com relação às palavras. Releia este trecho da notícia. 

“Marquinhos confessou ainda que teve vergonha de pedir a camisola a um dos seus ídolos, o benfiquista 
Luisão, e destacou a dificuldade da vitória do PSG sobre o Benfica.” 

Há, no trecho, uma palavra que causa estranheza ao leitor. Identifique-a e comente seu significado no Brasil. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  
 
b) Recentemente, os países falantes do português assinaram um acordo que unifica a ortografia da língua, mas que 
não resolve problemas quanto à diferença de significado de palavras. Reconheça duas outras palavras empregadas 
na notícia, além da apontada no item anterior, que permanecem diferentes nas variedades lusitana e brasileira do 
português. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 2 – Leia esta receita. 

Ingredientes 

 1 xícara (chá) de margarina 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo 

 2 colheres (sopa) de amido de milho 

 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 50 g de nozes trituradas 
 
Modo de preparo 
• Em um recipiente, misture a margarina e o açúcar. 
• Depois, junte a farinha de trigo, o amido de milho e o chocolate. 
• Com as mãos, sove a massa até ficar uniforme. 
• Em seguida, modele o formato desejado. 

http://www.rtp.pt/


• Se quiser, abra a massa com o auxílio de um rolo e corte-a com moldes de desenhos. 
• Coloque-as em uma assadeira. 
• Leve ao forno e deixe assar por 15 minutos, na temperatura de 180º, ou até dourar. 
 
Dica 
• Acrescente as nozes na hora em que for sovar a massa. 

http://www.comidaereceitas.com.br/biscoitos-e-bolachas/biscoito-de-chocolate-e-nozes.  
 
a) Identifique o modo (indicativo, subjuntivo, imperativo) em que estão as formas verbais do texto. 
____________________________________________________________________________________ 
b) A forma for sovar é locução verbal. Indique em que modo verbal está. 
____________________________________________________________________________________ 
c) Suponha que você precise procurar no dicionário o significado do verbo a que pertence cada uma das formas 
verbais abaixo. No dicionário, os verbos aparecem apenas no infinitivo. Escreva que palavras você buscaria no 
dicionário. 
1. misture _______________   2. junte _______________   3. sove _______________    
4. modele _______________   5. quiser _______________ 6. acrescente _______________  
 
3 – Leia este poema de Roseana Murray e solucione o proposto nos itens a seguir. 
 
Falando de livros 
  
O livro é a casa 
onde se descansa 
do mundo. 
 
O livro é a casa 
do tempo 
é a casa de tudo. 
Mar e rio 
no mesmo fio 
água doce e salgada. 
 
O livro é onde 
a gente se esconde 
em gruta encantada. 
 
a) Releia as estrofes e transcreva os verbos de cada uma. 
1.ª estrofe: __________________________________ 
2.ª estrofe: __________________________________ 
3.ª estrofe: __________________________________ 
4.ª estrofe: __________________________________  
b) Aponte quantas orações há em todo o poema. 
____________________________________________________________________________________ 
c) Transcreva a frase sem verbo e classifique-a. 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 4 – Leia esta piada. 

 Numa sala de aula, o professor conta a história dos Três Porquinhos...  

– Então, o primeiro porquinho encontrou um homem que transportava uma carroça de palha e pediu 

educadamente: “O senhor poderia me dar um pouco da sua palha, para que eu possa construir uma casa e me 

proteger do lobo mau?” E agora, quem sabe me dizer o que o homem respondeu? 

Joãozinho... levanta a mão rapidamente. 

– Eu! Eu! 



– Pode falar, Joãozinho. 

– O homem saiu correndo, gritando: “Socorro! Um porco falante!”  

(Piada para rachar o bico. São Paulo: Fundamento, 2010. p. 13) 

 Observe este trecho do texto: 

 “o primeiro porquinho encontrou um homem que transportava uma carroça de palha” 

a) Identifique qual das formas verbais destacadas no trecho transmite a ideia de uma ação completamente 

concluída. ________________________________________________ 

b) Identifique qual das formas verbais destacadas no trecho transmite a ideia de uma ação em desenvolvimento. 

________________________________________________ 

c) Aponte qual indica ação passada. ________________________________________________ 

 O narrador afirma que o porquinho “ pediu educadamente”. 

d) Reconheça a expressão verbal empregada que transmite a ideia de um modo educado de fazer um pedido. 

Observação: Escreva apenas a expressão verbal, não a frase toda. _________________________________ 

e) Indique o tempo verbal dessa expressão verbal. ____________________________________________ 

 Observe as frases. 

 “Numa sala, o professor conta a história dos Três Porquinhos.” 

 “Joãozinho... levanta a mão rapidamente.” 

f) As formas verbais destacadas nas frases estão no presente, mas se referem a ações ocorridas no passado. Que 
formas verbais do passado poderiam substituí-las? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
5 – Leia este poema, de Elias José. 
Menina, menina  
Como ficará o rio, / menina, / quando seu barco partir? 
Tudo ficará tão frio, / menina, / quando seu barco partir. 
 
Você partindo, / menina, / como num voo de pássaro, 
vai acabar ficando, / menina, / na vida deste espaço. 
 
Se eu tivesse dinheiro, / menina, / se eu tivesse idade, 
segurava você aqui / menina, / ou deixava esta cidade. 
 
Como vou ficar, / menina, / quando seu barco partir? 
Vou chorar ou sorrir, / menina, / quando seu barco partir?  
 O tema (a partida de uma menina) do poema diz respeito a um fato que ainda não aconteceu. 

a) Que verso, utilizado na 1.ª estrofe e repetido na última, se refere a esse fato? Observação: A barra (/) indica a 
separação de cada verso. 
_____________________________________________________________________________________ 
b) Que palavra desses versos introduz o eu lírico em um momento imaginário, hipotético? 
_____________________________________________________________________________________ 
c) Indique o tempo e o modo em que o verbo está empregado nesses versos. 
_____________________________________________________________________________________ 
  Na terceira estrofe, o eu lírico expressa dois desejos: impedir a menina de partir e partir também. As 
condições necessárias para realização desses desejos são ter dinheiro e ter idade. 
d) Que palavra desses versos é responsável pela introdução do eu lírico no mundo imaginário? 
_____________________________________________________________________________________ 

    Que 2018 seja um ano de conquistas para você!! 


