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Português 

30 de junho de 2020 

1) Caminhadas leves 

Fazendo – voltar – contemplando – dizer – sentindo – csminhar – propiciando – ser 
definida – ver – continuar – respirando – margeando – presenciar – emocionar 

 

Caminhadas leves por estradas e trilhas em meio a mata ou (1)______________o mar 
(2)___________cenários maravilhosos, que muitas vezes podem nos (3)____________, 
quando passeamos (4)___________a natureza, (5)______________o ar puro e (6) 
___________a brisa do mar. Para quem gosta de (7)____________a natureza mais de 
perto e (8)________________cada detalhe de Ilha Grande, a caminhada é o melhor. 

Caminhadas em trilhas são simples e divertidas. Você só precisa de um bom par de tênis, 
disposição e espírito de aventura. 

São considerados trechos planos no geral, com alguns morros de baixa altura, terreno 
fácil de (9)______________sob sombra na maior parte do percurso com algumas partes 
descampadas. Tempo de duração máxima de 2 horas. Na verdade, a duração da 
caminhada sempre pode (10)_________________pelo praticante, porque pode escolher 
(11)______________ou (12)_______________a qualquer momento. 

 

2) Coloque nas frases as conjugações ou expressões apropriadas. 

Os que – depois que – sempre que – logo que – enquanto – assim que – se – 
quando – à medida que – o que 

 

a) __________houver vida, haverá esperança. 

b) Não se preocupe. Aconteça________acontecer nós estaremos aqui para ajudá-lo. 

c) Não se esqueça de atualizar i curriculum______________puder. 

d) _____________quiser ser atendido, deverá entrar na fila. 

e) _________partirem, não se equeçam de deixar a chave do apartamento na 
portaria. 

f) ____________for descobrindo o nome dos parentes, vou acrescentá-los na árvore 
genealógica da família. 
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g) Eles só ficarão tranquilos____________tiverem conseguido a prorrogação do visto. 

h) Eles virão a Caxias do Sul_____________puderem. 

i) Só_______________se inscreverem até o dia 15 do mês corrente terão direito ao 
desconto de 10% na taxa de matrícula. 

j) Por favor, venham __________________puderem retirar os documentos. 
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Português 

23 de junho de 2020 

1)No diálogo abaixo, foram cometidos alguns erros gramaticais quanto ao uso dos pronomes oblíquos. 
Encontre os erros e corrija-os. 

A: Oi, Zeca, você viu a Mariela por aí? 

B: Eu  a vi-a ela agora pouco na cantina. 

A: Você viu se ela estava com o Geraldo? 

B: Ela estava com ele sim, mas por quê? 

A: Eu só quero convidá-la ela pra minha festa. Não vou convidá-lo ele de jeito nenhum. Mas os dois estão 
sempre juntos! 

B: Poxa, Rafa, mas por que você não quer convidá-lo ele? 

A: Você não se lembra  que ele convidou todos da sala para o aniversário dele e não me convidou eu? 

B: E as irmãs do Tiago? Elas vêm pra sua festa? 

A: O Tiago vai pegá-las elas na rodoviária amanhã cedo. 

B: Ah, não vejo a hora de encontrá-las elas outra vez. 

A: É, mas já vai avisando o seu irmão que a Ritinha já tem namorado. 

B: É mesmo. É melhor eu avisá-lo ele logo, antes que ele leve um fora. 

Emprega-se o IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO nos mesmos casos do presente do subjuntivo 
(com verbos de ordem, desejo, dúvida, sentimento). SE 

Estando o verbo da oração principal no pretérito (perfeito, imperfeito, mais-que-perfeito e 
condicional) o verbo da oração dependente estará no imperfeito do subjuntivo. 

VERBOS REGULARES 

FALAR  COMER  ABRIR  

EU                        FALASSE  COMESSE ABRISSE  

TU                        FALASSES COMESSES ABRISSES 

ELE/ELA              FALASSE 

VOCÊ 

COMESSE  ABRISSE 

NÓS                    FALÁSSEMOS COMÉSSEMOS  ABRÍSSEMOS 

ELES/ELAS         FALASSEM 

VOCÊS 

COMESSEM  ABRISSEM 



4 

 

VERBOS IRREGULARES 

SER/IR DAR VIR 

EU                        FOSSE DESSE VIESSE 

TU                       FOSSES DESSES VIESSES 

ELE/ELA              FOSSE 

VOCÊ 

DESSE VIESSE 

NÓS                    FÔSSEMOS DÉSSEMOS VIÉSSEMOS 

ELES/ELAS        FOSSEM 

VOCÊS 

DESSEM VIESSEM 

 

2) Eis o texto de uma canção de Toquinho e Vinícius de Moraes. Ponha os verbos entre parênteses no 
Imperfeito do Subjuntivo. 

Se ela (1)____tivesse____________(ter) a coragem de morrer de amor 

Se não (2)______soubesse_____________(saber) que a paixão traz sempre muita dor 

Se ela me (3)_______desse___________(dar) toda a devoção da vida 

Num só instante sem momento de partida 

(4)___Pudesse______________(poder) ela me dizer o que eu preciso ouvir 

Que o tempo insiste, porque existe um tempo que há de vir 

Se ela (5)______quisesse________(querer), se (6)______tivesse_______(ter) essa certeza 

De repente, que beleza, 

Ter a vida assim ao seu dispor 

Ela veria, saberia que doçura, 

Que delícia, que loucura, 

Como é lindo se morrer de amor! 

 

3)Complete com os verbos entre parênteses na forma e no tempo verbal adequados. 

a. Desejo sinceramente que você_____tenha_______êxito em seus projetos (ter) 

b. __Saia___________desta sacada perigosa, meu filho! (sair) 

c. Enquanto eu estava jantando, o telefone______tocou________(tocar). 
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d. Tomara que mamãe____faça___________uma viagem à Europa (fazer). 

e) Lamentamos que seu pai____esteja__________doente (estar) 

f) Não___peçamos___________favores aos outros, meus amigos (pedir) 

g. Quando fomos ao Peru,_____vimos_________as ruínas de Machu Pichu (ver) 

h. É uma pena que nós não_____possamos________comparecer ao evento (poder) 

i. Talvez suas irmãs____saibam__________a verdade (saber) 

j. Paulo,______faça_______o melhor que puder (fazer) 

l. _______Disse___________a verdade quando meu pai me perguntou (dizer) 

m.Se ele___estivesse__________pronto, poderia ir ao teatro conosco (estar) 

n. Espero que vocês_______sigam __________meu conselho (seguir) 

o. Quando criança,_______viajava___________muito com meus pais (viajar) 

p. Na semana que vem, elas_____começarão/ vão começar___________a estudar para as provas 

(começar) 

q. Se nós_fôssemos___________mais espertos, isto não teria acontecido (ser) 

r. Se eu___tivesse_______________tempo, leria mais (ter) 

s. Não_____deixemos_____________que os problemas nos afetem (deixar) 

t. Enquanto meus filhos punham a mesa, eu___fui_______comprar uma pizza (ir) 

u. Se nós__soubéssemos__________a verdade antes, faríamos uma denúncia formal (saber) 

v. Seu pai, mesmo com dificuldades, sempre o ajudou financeiramente e ele__pôde_______concluir seus 

estudos satisfatoriamente sem precisar trabalhar (poder) 

x. Vamos sair agora, mas____abramos_________a porta com cuidado. (abrir) 

z. Pessoal, por favor, não___cheguem__________atrasados ao casamento (chegar) 

 

4)Complete as sentenças com as palavras abaixo. Faça as modificações necessárias a cada caso. 

Bagagem – barraca – bolsa – carteira – fogareiro – fósforo – frasqueira – lanterna – mala – maleta – 
mochila – panelas – pasta – visto – pochete – saco – sacola – cartão de crédito – cheque de viagem – saco 
de dormir – bagagem de bordo. 

 

1. A: Nossa, quanta coisa! Deste jeito, você terá problemas por excesso de (1)______________________. 
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B: Você acha mesmo? Estou levando, nesta (2)_____________, roupas, dois livros, máquina fotográfica, 
dicionários, mapas e guias turísticos e outras coisinhas necessárias; na (3)________________, 
maquiagem, bijuterias, pequenos objetos,artigos de higiene pessoal, alguns remédios; na (4)____________, 
dinheiro, documentos, passaporte, passagem e, nesta outra menor, que serve como (5)_______________, 
uma troca de roupa, filmadora, e outras coisas pequenas. Não me parece muita coisa! 

 

2. Vou viajar para o exterior e visitar vários países. Estou levando uma razoável quantia de dinheiro, 
(6)__________________, que me parecem mais seguros em caso de roubo ou perda, e também, por 
garantia e para pagar despesas mais altas, (7)__________________. 

 

3. Nosso chefe geralmente carrega em sua (8)__________________os documentos importantes. 

4. Preciso comprar uma nova (9)________________para meu filho levar seus livros e cadernos para a 
escola. 

 

5.Organizamos o arquivo, colocando cada tipo de documento em (10)____________diferentes e categorias. 

 

6. Quando aquela senhora do primeiro andar vai às compras, carrega sempre uma (11)______________. 

 

7. Se vamos caminhar pelo parque, não é melhor você levar apenas sua (12)_____________? É muito mais 
leve e mais prática que esta bolsa enorme! 

 

8. Foi roubado no metrô e não percebeu na hora. Levaram sua (13)______________com dinheiro, cartões e 
alguns documentos. 

 

9. Providenciei tudo para nossa viagem. Nos países que vamos visitar, não é necessário 
(14)____________. Foi mais fácil que imaginei! 

 

10. Angela é tão desorganizada com sua bagagem! Não arruma nada direito nas malas e coloca, de 
qualquer jeito, as coisas que sobram em (15)________________________________. 

 

11. Queriam economizar nesta viagem e acamparam. Por isso, precisaram levar uma bagagem enorme com 
uma (16)_______________para se abrigarem e um (17)__________________para dormirem à noite. Para 
cozinhar necessitavam de um (18)_________________, (19)_________________e (20)________________ 
para acender o fogo. E, é claro, uma (21)________________para se localizarem melhor à noite no escuro. 
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Português 

16 de junho de 2020 

Fim de semana perdido 

- Por que é que você está tão bravo? O que foi que aconteceu desta vez? Afinal, hoje é 
sexta-feira. 

- Por isso mesmo. Não há fim de semana sem chuva. É sempre a mesma coisa: uma 
beleza durante a semana, mas fim de semana... chuva, neblina, garoa, frio....olhe pela 
janela! 

- Eu sei. Mas o que se vai fazer? Para que a gente aproveite bem o fim de semana, é 
necessário que tenha alternativas: um cineminha, teatro, um bate-papo com amigos num 
barzinho. 

- Não adianta. Fim de semana tem que ser com sol, praia, piscina, churrasco ao ar livre... 

- Acho que então não tem jeito. 

- Não tem jeito mesmo. Mais um fim de semana perdido. Que absurdo! 

 

O Presente do Subjuntivo/Conjuntivo  é usado para indicar dúvida, esperança, desejo, 
incerteza. Geralmente é usado com a conjução: que 

O presente Conjuntivo se forma a partir da primeira pessoa do Presente Indicativo 

VERBOS REGULARES 

FALAR PAGAR COMER ESQUECER ABRIR DIRIGIR 

EU                        FALE  COMA ESQUEÇA ABRA DIRIJA 

TU                        FALES COMAS  ABRAS 
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ELE/ELA              FALE 

VOCÊ 

COMA  ABRA 

NÓS                    FALEMOS COMAMOS  ABRAMOS 

ELES/ELAS         FALEM 

VOCÊS 

COMAM  ABRAM 

 

 

VERBOS IRREGULARES 

SER ESTAR IR 

EU                        SEJA ESTEJA VÁ 

TU                        SEJAS ESTEJAS VÁS 

ELE/ELA              SEJA 

VOCÊ 

ESTEJA VÁ 

NÓS                    SEJAMOS ESTEJAMOS VAMOS 

ELES/ELAS        SEJAM 

VOCÊS 

ESTEJAM VÃO 

 

DAR QUERER SABER 

EU                       DÊ QUEIRA SAIBA 

TU                        DÊS QUEIRAS SAIBAS 

ELE/ELA              DÊ 

VOCÊ 

QUEIRA SAIBA 

NÓS                    DÊMOS QUEIRAMOS SAIBAMOS 

ELES/ELAS       D EEM 

VOCÊS 

QUEIRAM SAIBAM 

1)Complete com o Presente do Subjuntivo: 

a.(andar) Quero que ele__ANDE_________mais depressa. 

b.(vender) Desejamos que vocês____VENDAM______logo a casa. 

c.(partir) Prefiro que eles__PARTAM_______sem dizer até logo. 
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d.(fazer) Peço que vocês não____FAÇAM_______barulho. 

e.(ter) Talvez vocês___TENHAM________sorte. 

f.(poder) Tomara que vocês____POSSAM________vir no sábado. 

g.(trazer) Duvido que estas cartas TRAGAM  boas notícias. 

h.(vir) Espero que nossos amigos___VENHAM________nos receber. 

i.(lembrar-se) Duvido que ela SE LEMBRE-SE do compromisso. 

j.(repetir) Não acredito que eles REPITAM o erro.  

2)Faça frases. 

a.pagar a conta – Ele quer que eu PAGUE A CONTA PARA TODO MUNDO 

b.ficar em casa – Ela quer que tu FIQUES EM CASA DEVIDO A CHUVA, PORQUE CHOVE, PELA CHUVA 

c.chegar às duas – Ele prefere que nós CHEGUEMOS EM CASA  

d.dirigir devagar – Ele está pedindo que você DIRIJA DEVAGAR 

e. alugar a casa – Ele receia que os proprietários ALUGUEM A CASA POR UM PREÇO MUITO CARO 

f. esquecer o que aconteceu – Ele duvida que nós ESQUEÇAMOS O QUE ACONTECEU NA NOITE 
PASSADA 

3) Complete os períodos, convertendo os verbos no Presente do Indicativo para o Presente do 
Subjuntivo/Conjuntivo. 

a) Ana sempre traz sua agenda. 

Acredito que Ana___TRAGA SUA AGENDA 
___________________________________________________________________. 

b) Não achamos as chaves do carro. 

É impossível que ACHEMOS AS CHAVES DO CARRO PORQUE HÁ DEMASIADA DESORDEM HÁ 
DESORDEM DEMAIS_________________________________________________________________. 

c) Vou embora agora. 

É melhor que eu____VÁ PORQUE ESTOU COM SONO E COM 
FOME___________________________________________________________________. 

d) Viajamos na próxima semana. 

É provável 
que_______VIAJEMOS__________________________________________________________________. 

e) Paulo está em casa. 

Creio que_______ESTEJA EM CASA PORQUE ESTá CHOVENDO 
DEMAIS__________________________________________________________________________. 

f) Os preços se mantêm estáveis. 
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Talvez______MANTENHAM_______________________________________________________________
__________. 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

02 de junho de 2020 

 

1) Complete as frases abaixo com as seguintes expressões: 

O tempo todo   de vez em quando   o dia inteiro   às vezes   geralmente   sempre 

 

a) – Rogério trabalha das 7 da manhã às 8 da noite. 

- Puxa, ele trabalha___o dia inteiro_______________________ 

     b) - A  Paula chega atrasada todos os dias. 

          - É terrível. Ela_____geralmente   chega às 9:30 ou ainda mais tarde. 

     c) – O Zé só anda de ônibus uma  ou duas vezes por mês. 

         - Eu também só ando de ônibus________às vezes / de vez em quando 

    d)   Meu pai não para de fumar. O colega dele também fuma  o tempo todo 

    e)   Meu filho muitas vezes dorme tarde,  sempre   ele só dorme à meia-noite. 

   

2) Complete com: cada, vários, várias, outro, outra, outros, outras qualquer. 

a) Cada  aluno recebeu um livro. 

b) Qualquer  dia destes ele vai aparecer. 
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c) Não gostei desta blusa. Quero ver_____outra . 

d) Já li todas estas revistas. Vou comprar______outras_______________. 

e) Não desanime! Tente________outra_________vez. 

f) O dentista tem uma ficha de cada  cliente. 

g) Liguei para ele_______varias__________vezes, mas não o encontrei em casa. 

h) O que você quer comer? Tanto faz. ___________________coisa. 

3) Complete com acabar de. 

a) ( quebrar) Sinto muito, mas não vamos mais tomar vinho no jantar. Eu acabei 
de quebrar a última garrafa. 

b) (comprar) Eles estão sem dinheiro porque acabaram de comprar  uma casa. 

c) (limpar) A casa está limpa. Eu acabo de /acabei de limpá-la. 

d) (receber) Hoje, vamos jantar fora. Eu__acabo de/_acabei de receber meu 
salário. 

e) (contratar) Temos uma nova secretária.________acabamos de contratá-la. 

f) (ver) Marina não está em casa. Eu  acabei de vê-la na rua. 

 

4) Complete com o comparativo: 

a) (caro) O jantar no restaurante é  mais caro do que o lanche na lanchonete. 

b) (longo) A viagem do Brasil para o Japão é___mais longa____do que a viagem 
para os Estados Unidos. 

c) (bom) João e Pedro são bons prefessores. João é um professor  melhor do que  

Pedro. 

d) (mau) Não falo bem nem inglês nem francês. Meu inglês é  tão pior/ruim/mau 

Quanto meu francês. 

e) (tranquilo/agitado) Antigamente, a gente tinha uma vida  mais tranquila e 

menos agitada do que agora. 

f) (grande) Os problemas de uma cidade grande são maiores do que os 
problemas de uma cidade pequena. 
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g) (mau) Seu trabalho não está bom. Ele está pior do que o meu. 

h) (quente) O Saara é___________mais quente que________________o Rio. 

i) (bom) Os carros europeus são____melhores do que os carros americanos? 

j) (longo/quente) Julho é___tão longo______________quanto dezembro, mas 
é___mais quente____________. 

k) (tanto) Fátima tem_______tantos_______amigos____quanto eu. 

 

 

Festas Juninas 
As Festas Juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Os 
três santos populares lembrados são: Santo Antônio, São Pedro e São João. 
Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera do dia de 
Santo Antônio e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é 
celebrado o dia de São João. 

Origem da Festa Junina 
A origem da Festa Junina é pagã. Ainda antes da Idade Média, as celebrações 
anunciavam o solstício de verão e de inverno e homenageavam os deuses da natureza e 
da fertilidade. 

A igreja acabou aderindo às festas atribuindo-lhes um caráter religioso, uma vez que não 
conseguia acabar com a sua popularidade. 

Em Portugal, em virtude da coincidência de datas, passou-se a comemorar o São João, 
chamando-lhe de festas joaninas. No país lusitano, a Festa de São João na cidade do 
Porto é muito famosa e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas. 
No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial e, 
desde então, a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas e, por 
isso, possui características peculiares em cada parte do Brasil. 

As festas caipiras, como são também conhecidas, são típicas da região nordeste, onde a 
maior festa de São João do mundo acontece em Campina Grande, no Estado da Paraíba. 

Características das Festas Juninas 
Muitas tradições acompanham as festas juninas, desde a decoração tradicional, as 
danças, as brincadeiras e as comidas. Confira abaixo as mais destacadas. 

1. Comidas e bebidas 
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Os quitutes mais tradicionais da festa junina são: pipoca, paçoca, pé de moleque, canjica, 
cachorro-quente, pamonha, curau, bolo de milho, arroz-doce, pinhão, cuscuz e tapioca. Já 
as bebidas mais tradicionais são: vinho quente e quentão. 

Todos esses elementos ajudam a compor o ambiente da festa, chamado de arraial. Ali 
é onde ficam as barraquinhas de comidas e bebidas típicas decoradas com 
bandeirinhas coloridas. 

2. Danças típicas 
Nas festas juninas ouve-se e dança-se forró. A quadrilha junina é, todavia, a dança típica 
da festa. Ela tem origem nas danças de salão na França e consiste numa bailada de 
casais caracterizados com vestimenta tipicamente caipira. 

 

Uma coreografia chamada de casamento caipira é feita em homenagem a Santo 
Antônio, o santo casamenteiro. 
A fogueira também faz parte do cenário da festa. De origem pagã, ela simboliza a 
proteção contra os maus espíritos. 



14 

 

 

A tradição foi mantida pelos católicos, que dedicaram uma forma de fogueira diferente 
para cada santo: a quadrada é de Santo Antônio; a redonda de São João; e a triangular 
de São Pedro. 

Casamento nem sempre é coisa séria........... 

Leia o texto e depois preencha com os verbos, que estão na caixa. 

Deixando-os improvisar           pretende fugir      pode acrescentar     precisam decorar    
pode faltar                        obriga a casar                                   deve decorar 

 

Se você está organizando uma grande festa junina com direito à quadrilha, comidas 
típicas e brincadeiras, o casamento na roça não (1) pode faltar. Ele é um divertido 
teatrinho de um casório entre uma noiva grávida e um noivo que (2)  pretende fugir do 
altar, mas o sogro o (3) obriga a casar. Numa outra versão, aparece uma mulher com 
vários filhos “na hora do sim” e tenta impedir o casamento. Existem alguns roteiros 
prontos nos quais você encontra as falas dos personagens e cada “ator” (4) deve decorar 
a respectiva fala, mas para sermos honestos, preferimos o improviso. Assim, os 
participantes não (5) precisam decorar falas previamente, limitando sua criatividade. O 
ideal é que você escolha espontâneas e desinibidas para os papéis principais, assim você 
garante a diversão, (6) deixando-os improvisar os diálogos. Os personagens principais 
são: o noivo, a noiva, o pai da noiva, a mãe da noiva e o padre. Se quiser (7) pode 
acrescentar outros como: o delegado e os irmãos da noiva. 
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A casa destruída 

Um casal de amigos avisa que vem me visitar. Sinto um arrepio de terror. Não por eles. Somos próximos 
desde antes de seu casamento. Mas devido aos dois filhos pequenos! Corro para colocar os objetos no alto 
de estantes, dentro dos armários da cozinha etc. Somem vasos, castiçais, cinzeiros. Arrumo a mesa de 
centro com copos, queijo, bolachas, docinhos.  
 
Escondo um patê no fundo da geladeira, assim como um vidro de berinjela no azeite. “Tudo o que possa 
derramar será derramado”, aviso a mim mesmo. 
As crianças são umas gracinhas. Lindas, inteligentes, ágeis. Mas os pais são incapazes de dizer “não”. 
Logo depois que eles chegam, a casa parece ter passado por um arrastão. Restam os copos, é claro. Assim 
que sirvo o refrigerante, o garoto arrebenta o seu contra a mesinha. Posso parecer rabugento. Mas qual o 
motivo de ele sorrir alegremente? A mãe também sorri: 
- Quebrou! Quer tomar do meu copo, filhinho? 
- É melhor recolher os cacos, senão as crianças podem se cortar – diz o pai, imóvel. 
Enxugo. Limpo a mesa, o tapete. 
Minha amiga indaga distraidamente: 
 
- Era parte de algum jogo? 
- Não faço questão de ter copos iguais, vivem quebrando. 
Por que disfarço? Para preservar a amizade. Se disser um “ai”, ela se voltará contra mim. Não admite que 
alguém dê bronca nos filhos! Ouço um grito. É a menina. Acaba de derrubar meu vaso de violetas preso na 
parede. Ficou na pontinha dos pés e puxou. O pai vai abraçá-la. 
- Machucou, bonitinha? Não chora, não chora.... 
Agora é a vez de varrer o chão. Ganhei as violetas de presente há alguns anos. Eram a lembrança de uma 
grande amizade. Saio da recordação ao ouvir novo grito lancinante. 
O garoto escorregou. Bateu o queixo e está sangrando. Enquanto a mãe lava o ferimento e passa remédio, 
ele consegue atirar meu sabonete perfumado dentro do vaso. Olha para mim e sorri. Arreganho os dentes 
de volta. Aproveito e faço uma expressão monstruosa. Ele grita e se refugia nos braços maternos. Ela me 
encara com horror. 
- Só brinquei – digo inocentemente. 
- Viu? Era só o tio! Vai, abraça o tio. 
Ele vem para meu colo. Há um instante de trégua. Até ele puxar minha corrente com o crucifixo. Os elos 
arrebentam. 
A mãe observa fracamente. 
- Ih! Arrebentou a correntinha do tio. 
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- Corram aqui! – grita o pai. 
 
A garotinha acaba de botar a cruzinha de ouro na boca. 
Eu seguro seus braços, a mãe a cabeça, e o pai abre os dentes cerrados. Consegue agarrar o pequeno 
crucifixo antes que seja engolido. Quando terminamos, cadê o garoto? Procuramos pela casa 
desesperadamente. Ouço um latido. Ele fugiu pelo portão! Tenta agarrar o dobermann do vizinho, que 
passeava com o cão. O dono puxa a coleira, para impedir que o cachorro triture a criança. Berra:  
- Sai daqui, sai daqui! 
A mãe afasta o menino, furiosa:  
 
- Não grita com meu filho! 
O anjinho chora mansamente, magoado! 
Sirvo rapidamente os bombons guardados na geladeira. As crianças adoram.  Aproveitam para exercer 
suas habilidades artísticas no sofá branco e nas almofadas, em que passam os dedos com as mãos 
imundas de chocolate. 
- Vocês sujaram o rosto! – descobre a mãe. 
Olho em torno, desconsolado. Onde estará o tira-manchas? 
O casal despede-se. 
- As crianças precisam tomar banho. Foi uma tarde ótima. 
Caio sentado no sofá. Vejo uma cadeira virada, mas não tenho forças para arrumá-la. Por que alguns pais e 
mães são incapazes de dizer “não”? E mais: como serão essas crianças quando se transformarem em 
adultos, crescendo assim, sem noção de limites? 

Walcyr Carrasco 

Português 

 Quando se usa o Pretérito Perfeito do indicativo =  expressa  uma ação passada, 
concluida em um tempo determinado. 

 Quando se usa o Pretérito Imperfeito do indicativo=  expressa ação passada, 
repetida  e anterior ao momento em que se fala. Ao contrário do pretérito perfeito, 
não indica ação completamente concluida. 

1)Complete as orações com o pretérito  imperfeito e ou perfeito: 

a)O que ela fazia  (fazer) quando nós chegamos (chegar)? 

b)Lucas via (ver) o filme e percebeu (perceber) depois de dez minutos que não era dublado. 

c)Quando a professora chegou (chegar), todos os alunos andavam (andar) pela sala. 

d)Eu andava (andar) na rua e vi (ver) meu primo na frente do banco. 

e)Os políticos discutiam (discutir) quando o presidente do senado gritou (gritar). 

4)Complete com os verbos no pretérito imperfeito para indicar os hábitos que as pessoas tinham. 

a)Simone andava (andar) a cavalo quando era criança. Agora ela tem medo. 

b)Pedrinho tocava (tocar) flauta muito bem, mas não pratica mais. 

c)Graziela e Marina eram (ser) muito amigas, mas não conversam mais. 

d)Nós gostávamos (gostar) de filmes de terror, mas agora achamos muito idiota. 
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e)Eu_________________________________________________________________________. 

2)Complete o diálogo com os verbos indicados no pretérito perfeito ou no mais-que –perfeito 
composto. 

 Quando se usa o Pretérito Mais-que-Perfeito do indicativo=  indica ação concluida 
antes de  outra ação passada. 

Zuleica: Eu ando tão cansada ultimamente! Ontem  trabalhei (trabalhar) o dia inteiro. 

Elis: Mas, ontem foi domingo. Eu bem que te liguei (ligar), mas acho que você tinha saido (sair). 

Zuleica: É eu tinha ido (ir) ao escritório pegar alguns documentos. 

Elis: Cuidado, Zu. Não é bom trabalhar tanto assim! 

Zuleica: Eu sei. Na sexta, quando você me  perguntou (perguntar) se eu tinha terminado (terminar) 
os relatórios, eu disse (dizer) que não. Lembra? 

Elis: Agora lembro. Mas, seu chefe  disse (dizer) que você podia terminar na segunda-feira, não? 

Zuleica: Ele mudou (mudar) de ideia. 

3) Agora, complete você mesmo e depois pratique: 

a)- Você assistiu àquele filme sobre a Segunda Guerra Mundial? 

- Assisti. Eu nunca  tinha assistido a um filme tão bom. (assistir) 

b)- Meu nome é Silvia. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. 

- Desculpe, isso nunca  tinha acontecido comigo antes. (acontecer) 

c)- Puxa! Eu perdi um dinheirão naquele cavalo. Eu nunca  tinha apostado (apostar) tanto antes! 

-É, foi uma loucura! E não vá dizer que foi falta de sorte. Eu tinha te avisado,não foi? (avisar) 

d)- Gostou da caipirinha? 

- Adorei! Eu nunca tinha experimentado com vodca, só com pinga (=cachaça). (experimentar) 

e)-Vocês já leram o último livro do Jorge Amado? 

-Já. É Ótimo. A gente nunca tinha lido um livro dele antes. (ler) 

 

4)Complete com as preposições POR ou PARA. Atenção às contrações com os artigos: 

a) Para / Por que quer ele tanta riqueza? 

b) Desculpa, mas não vou por esse caminho. 

c)  Pela/ Por minha parte, prefiro o caminho junto ao litoral, pela  paisagem. 
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d) Esta é a estrada mais direta  para Lisboa 

e) Trabalhaste muito para realizares os teus projetos. 

f) Este quadro foi pintado por  Vieira da Silva 

g) O pássaro foi comido pelo gato 

h) Em Portugal como no Brasil o Presidente da Repúplica é eleito   por  sufrágio universal 

i) Ele tem muita amizade  para  ti 

j) Foi _por essa razão que ele foi te ver 

l) Não faltarei ao encontro  por  nada deste mundo 

m) A Laura vai ao fisioterapeuta duas vezes por  semana 

n) O avião   para o Brasil partiu com um atraso de quarenta e cinco minutos. 

o) Volto para casa o mês que vem  

p) Ele costuma chegar em casa  pelas  oito horas. 

 

5) Complete com o verbo no tempo adequado: 

a) Ontem ela trouxe (trazer) um amigo para conhecer a escola. 

b) José sempre______faz___________(fazer) feijoada aos sábados. 

c) O que você_____está fazendo/ faz (fazer) agora? 

d) Amanhã eu   verei/ vou ver  (ver) um show de música popular brasileira. 

e) O Paulo sempre   vem  (vir) de carro para escola. 

f) No ano passado Marcio   deu  (dar) aulas de potuguês. 

g) Normalmente eu ponho  (pôr) duas colheres de açucar no café. 

h) Na semana que vem nós_________saberemos/ vamos saber  (saber) o resultado do exame. 

i) Ontem eu_______li   (ler) um artigo muito interessante na revista Veja. 

j) No próximo mês Ana_______dará/ vai dar   (dar) aulas de espanhol. 

 


