
ORELHAS E QUARTA CAPA: RESENHA (MÓDULO 13) 
pág. 6  a 16 – LEITURA E INTERPRETÇÃO 
 

PREDICADO VERBAL (MÓDULO 14) pág. 17 a 26 
SUJEITO E PREDICADO  
Sujeito – é o elemento da oração sobre o qual se dá uma informação.  
Predicado – é tudo o que informamos sobre o sujeito.  
 
Marília é minha melhor amiga. (Marília – sujeito/ é minha melhor 

amiga – predicado)  
Elas são muito inteligentes. (Elas – sujeito/ são muito inteligentes – predicado)  
Sumiram minhas moedas. (Minhas moedas – sujeito/ sumiram – predicado)  
Aquele cão de raça era muito bravo. (Aquele cão de raça – sujeito/ era muito bravo – predicado)  
 
Uma maneira de encontrar o sujeito da oração é fazer a pergunta “quem?” ou “o quê?” sempre antes do verbo.  
Exemplo: Maria saiu. --- “Quem saiu?” --- Maria. Então, Maria é o sujeito.  
A flor desabrochou. --- “O que desabrochou?” --- A flor. Então, a flor é o sujeito. 
 
O VERBO E SEUS COMPLEMENTOS  
São os verbos que vão determinar o tipo de predicado de cada oração. Eles podem ser: transitivo, intransitivo e de ligação.  
1) VERBO TRANSITIVO (VT): é o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento.  
Exemplos: Murilo ama Joana.                         Os pedreiros construíram a casa. 
ama – verbo de sentido incompleto.         construíram – verbo de sentido incompleto. 
Joana – complemento do verbo amar.         a casa – complemento do verbo construir. 
 
Os verbos amar e construir não têm sentido completo. A ação que eles expressam transita para um complemento. São verbos 
transitivos. 
  
O verbo TRANSITIVO pode ser: direto, indireto ou direto e indireto.  
a) Verbo transitivo direto (VTD): é o verbo que exige um complemento sem preposição. O complemento chama-se objeto 
direto. 
 

 
 
b) Verbo transitivo indireto (VTI): é o verbo que exige um complemento com preposição. O complemento chama-se objeto 
indireto. 

 
 
c) Verbo transitivo direto e indireto (VTDI): é o verbo que exige dois complementos: um sem preposição (objeto direto) e o 
outro com preposição (objeto indireto). 
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2) VERBO INTRANSITIVO (VI): é o verbo que tem sentido completo. Não precisa de complemento. 

 
Os verbos cair e voar têm sentido completo. A ação que eles expressam NÃO transita para nenhum complemento. São verbos 
intransitivos.  
Obs.: Se aparecer algumas palavras depois do verbo intransitivo, elas serão classificadas como adjunto adverbial de... 

 
3) VERBO DE LIGAÇÃO (VL): é aquele que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o termo da oração 
que exprime uma qualidade, um estado do sujeito. 
Ficar 
Estar 
Ser 
Parecer/Permanecer 
Andar 
Continuar 
Tornar-se 
Virar/Viver 
 
 
TIPOS DE PREDICADO  
Há três tipos de predicado:  
1) PREDICADO VERBAL: tem como núcleo um verbo intransitivo ou transitivo.  

 
 
2) PREDICADO NOMINAL: tem como núcleo um nome (substantivo ou adjetivo). O verbo é sempre de ligação.  



 
 
EXERCÍCIOS 
1) Classifique os verbos abaixo em: verbo intransitivo (VI) ou verbo de ligação (VL):           
a) Laís ficou furiosa com a brincadeira. (          ) 
b) O garoto andava triste pelos cantos. (          ) 
c) O garoto andava pela calçada. (          ) 
d) O cachorro entrou na sala. (          ) 
e) Nossa esperança continua forte. (          ) 
f) Eu tossi a noite inteira. (          )  
g) Letícia permanece satisfeita. (          ) 
h) Nós somos felizes. (          ) 
i) O livro estava rasgado. (          ) 
j) O livro estava na gaveta. (          ) 
 
2) Marque (PN) para predicado nominal, (PV) para predicado verbal.           
(          ) Jonas chegou irritado. 
(          ) O discurso foi emocionante. 
(          ) O diretor aceitou o convite. 
(          ) Tatiana é muito sorridente. 
(          ) Todos nós consideramos a sua atitude infantil. 

(          ) A última partida foi difícil. 
(          ) Meus tios viajaram para Londres. 
(          ) O ônibus saiu atrasado. 
(          ) Os preços dos imóveis estão altíssimos. 
(          ) Minha irmã está na escola. 

 
3) Classifique quanto à predicação os verbos das orações seguintes. 
a) ( )Juvenal atualizava seus conhecimentos. 
b) ( )O cão desapareceu na planície vazia. 
c) ( )Os meninos estavam nervosos. 
d) ( )Ofereceram o cargo ao deputado. 
e) ( )Aqueles soldados não confiam em seus superiores. 
f) ( )A noite chegou. 
g) ( )A noite chegou inesperadamente. 
h) ( )A noite chegou fria. 
i) ( )Os candidatos receberam o prêmio. 
j) ( )Fatos estranhos sucederam naquela noite. 
 

 

NARRATIVA DE AVENTURA: A CONSTRUÇÃO DO ERRENDO (MÓDULO 16) pág. 39 a 51 – LEITURA 

E INTERPRETAÇÃO 
 
VERBO: MODOS INDICATIVO E SUBJUNTIVO (MÓDULO 17) pág. 52 a 70 
VERBO é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza.  
Exemplos: O funcionário abriu o portão. (abriu – exprime uma ação)  
Fábio está doente. (está – exprime um estado)  
Nevou em São Joaquim. (nevou – exprime um fenômeno)  
 
As palavras: abriu, está e nevou são verbos.  
 
 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.  
 
 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).  
Exemplos: Eu adoro bolo de chocolate. (1ª pessoa do singular)  



     Ele prefere o campo. (3ª pessoa do singular)  
     Nós gostamos de sorvete. (1ª pessoa do plural)  

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  
 
TEMPOS VERBAIS  
Os principais tempos verbais são: PRESENTE, PRETÉRITO E FUTURO.  
Exemplos: Moro em Barretos. (presente)  

     Morei muitos anos na cidade. (pretérito)  
     Morarei em Ribeirão Preto em 2015. (futuro)  

 
MODOS VERBAIS  
São três os 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.  
Exemplos: Algumas pessoas preferem a vida no campo. (ideia de certeza – Modo Indicativo)  

     Talvez ela viaje amanhã. (ideia incerta – Modo Subjuntivo)  
     Não comam doces em exagero. (conselho – Modo Imperativo) 

 
 
 ELEMENTOS QUE COMPÕEM O VERBO:  
1) RADICAL: é a base do verbo, ou seja, é o elemento que contém a base do significado. Eliminando as terminações do 
infinitivo (-ar, -er, -ir) teremos o radical.  
Exemplos: Cantar – ar = cant (radical)  
Vender – er = beb (radical)  
Partir – ir = part (radical)  
2) VOGAL TEMÁTICA: são as vogais A, E, I que se juntam ao radical preparando-se para as desinências.  
Exemplos:  
 
 
 
 
 
 
 
3) DESINÊNCIAS: indicam as flexões de número, de pessoa, de tempo e de modo.  

 
 
 
 
 
 
O radical, a vogal temática e as desinências são elementos que compõem o verbo. 



EXERCÍCIOS 
MODO INDICATIVO 

 
PRESENTE 

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudo    

Tu estudas   

Ele estuda   

Nós estudamos   

Vós estudais   

Eles estudam   

                         
PRETÉRITO PERFEITO 

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudei    

Tu estudaste   

Ele estudou   

Nós estudamos   

Vós estudastes   

Eles estudaram   

 
PRETÉRITO IMPERFEITO 

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudava    

Tu estudavas   

Ele estudava   

Nós estudávamos   

Vós estudáveis   

Eles estudavam   

 
PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 

FUTURO DO PRESENTE 
 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudarei    

Tu estudarás   

Ele estudará   

Nós estudaremos   

Vós estudareis   

Eles estudarão   

 

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudara    

Tu estudaras   

Ele estudara   

Nós estudáramos   

Vós estudáreis   

Eles estudaram   



FUTURO DO PRETÉRITO 
 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudaria    

Tu estudarias   

Ele estudaria   

Nós estudaríamos   

Vós estudaríeis   

Eles estudariam   

 
1) Complete com os verbos indicados entre parênteses no modo indicativo: 

a) João e Maria ____________________ o dia inteiro. (trabalhar – pretérito perfeito) 

b) Eu ____________________aquela calça se não fosse tão cara. (comprar – futuro do pretérito) 

c) Amanda _________________este filme do Batman. (amar – presente do indicativo) 

d) Nós ____________________ bastante para a prova de amanhã. (estudar – futuro do presente) 

e) Tu _______________________ à noite? (descansar – pretérito mais-que-perfeito) 

f) Vós ______________________ muito nessa vida. (amar – pretérito perfeito) 

 
MODO SUBJUNTIVO 

 
PRESENTE (que)  

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estude    

Tu estudes   

Ele estude   

Nós estudemos   

Vós estudeis   

Eles estudem   

 
PRETÉRITO IMPERFEITO (se) 

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudasse    

Tu estudasses   

Ele estudasse   

Nós estudássemos   

Vós estudásseis   

Eles estudassem   

 
FUTURO (quando) 

 ESTUDAR ANDAR FALAR 

Eu estudar    

Tu estudares   

Ele estudar   

Nós estudarmos   

Vós estudardes   

Eles estudarem   

 

2) Complete com os verbos indicados entre parênteses no modo subjuntivo: 



a) Talvez eu ____________________ na loteria. (ganhar – presente) 

b) Se tu ____________________, ficarias rico. (cantar – pretérito imperfeito) 

c) Quero que você_________________ mais depressa. (andar – presente) 

d) Quando vós ____________________ o problema, será tarde demais. (observar - futuro) 

e) Se nós _______________________ com calma, todos entenderiam. (falar – pretérito imperfeito) 

 

RELATO DE VIAGEM (MÓDULO 19) pág. 77 a 85 – LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
 
VERBO: USO DO MODO IMPERATIVO E DAS FORMAS NOMINAIS (MÓDULO 20) pág. 86 a 109 
O modo imperativo é utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou de solicitação. Possui duas 
formas distintas, a positiva e a negativa, cada qual formada de uma maneira específica. 
 
Imperativo Afirmativo 
No caso das pessoas “tu” e “vós”, o imperativo afirmativo é formado a partir do presente do indicativo, eliminando-se o “s” 
ao final da conjugação. Para as demais pessoas, a formação é igual à do presente do subjuntivo. 
Ex:  
Talvez ele chegue cedo. (Presente do subjuntivo) 
Chegue cedo. (Imperativo afirmativo) 
 
Imperativo Negativo 
O imperativo negativo é sempre idêntico ao presente do subjuntivo. 
Ex: 
Não cantes tu. 
Não paremos nós. 

 
FORMAS NOMINAIS 
As formas nominais, quando sozinhas, não estão relacionadas com nenhum tempo e modo verbal. Chamam-se nominais 
porque podem desempenhar funções exercidas por nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios.  
As formas nominais são: o gerúndio, o particípio e o infinitivo. 
 
Gerúndio 
O gerúndio é usado para indicar uma ação ainda não terminada, bem como um prolongamento da ação no tempo: 

 Você está ouvindo o que eu estou falando? 
 Ele está estudando há duas horas. 

Pode também assumir a função de um advérbio ou de um adjetivo: 
 Esquecendo suas tarefas, ficou em casa descansando. 
 Saindo de casa, escorregou nos degraus. 

Exemplos de verbos no gerúndio: 
brincando (verbo brincar); 
gostando (verbo gostar); 
esquecendo (verbo esquecer); 
entendendo (verbo entender); 
sentindo (verbo sentir); 
sorrindo (verbo sorrir). 
 
Particípio 
O particípio permite a formação de tempos verbais compostos e transmite a noção da conclusão da ação verbal, ou seja, o 
estado da ação depois de terminada: 

 Quando cheguei eles já tinham estudado tudo.  
 Este artigo já foi revisado? 

Pode também assumir a função de um adjetivo:  
 Meu filho é pouco esforçado nos estudos. 
 Eu ando desiludido com essa situação. 

Existem particípios regulares (terminados em -ado ou -ido) e particípios irregulares (maioritariamente terminados em -to 
ou -so). 
Exemplos de verbos com particípio regular: 
estudado (verbo estudar); 
crescido (verbo crescer); 
dividido (verbo dividir). 
Exemplos de verbos com particípio irregular: 
dito (verbo dizer); 



posto (verbo pôr); 
feito (verbo fazer). 
Exemplos de verbos com particípios regulares e irregulares: 
aceitado e aceito (verbo aceitar); 
entregado e entregue (verbo entregar); 
extinguido e extinto (verbo extinguir). 
 
Infinitivo 
O infinitivo divide-se em infinitivo impessoal (não flexionado) e infinitivo pessoal (flexionado). 
O infinitivo impessoal deverá ser usado: quando não houver um sujeito definido, quando o verbo tiver regência de uma 
preposição, com sentido imperativo, quando o sujeito da segunda oração for igual, em locuções verbais e com alguns 
verbos que não formam locução verbal (ver, sentir, mandar,…): 

 Meus irmãos gostam de tocar piano. 
 Eles não conseguiram entender o problema apresentado. 

O infinitivo pessoal deverá ser usado: sempre que há um sujeito definido, quando se quiser definir o sujeito, quando o 
sujeito da segunda oração for diferente e para indicar uma ação recíproca: 

 Esta tarefa é para vocês fazerem. 
 É essencial sabermos isso. 

O infinitivo pode assumir também a função de um substantivo: 
 Você ouviu o cantar do galo? 
 Não sei de onde é esse falar. 

Exemplos com o infinitivo impessoal: 
falar (verbo falar); 
ler (verbo ler); 
partir (verbo partir). 
Exemplo com infinitivo pessoal: 
falar, falares, falar, falarmos, falardes, falarem (verbo falar); 
ler, leres, ler, lermos, lerdes, lerem (verbo esquecer); 
partir, partires, partir, partirmos, partirdes, partirem (verbo partir). 

 
EXERCÍCIOS 
1) Forme o imperativo afirmativo e o imperativo negativo do verbo ESTUDAR:  
 

Presente do Indicativo Imperativo Afirmativo Presente do Subjuntivo Imperativo Negativo 
 ---------------------  --------------------- 

    

    

    

    

    

 

2) Escreva as formas nominais dos verbos abaixo: 

Verbos/Formas Infinitivo Gerúndio Particípio 

Esfregarei    

Dormem    

Acordarão    

Salvou    

Gostarei    

Cultivarei    

Cuidam    

 



ROTEIRO DE VIAGEM (MÓDULO 22) pág. 110 a 117 – LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
 

ADJUNTO ADVERBIAL (MÓDULO 23) pág. 118 a 128 
Adjuntos adverbiais são palavras que se ligam ao verbo, indicando as circunstâncias em que se dá a ação verbal. 
É o elemento da oração que se refere ao adjetivo, verbo ou até mesmo outro advérbio. Possui a mesma função 
do advérbio, pois acrescenta uma referência ao verbo, entretanto, pode também se referir a toda a oração. 
Exemplos: 

 Não terei tempo para passeios. (O termo em destaque refere-se ao verbo terei.) 
 A prova terminou muito tarde. (Muito se refere ao advérbio tarde.) 

CLASSIFICAÇÃO: 
O adjunto adverbial é classificado como: 
a)  de afirmação: sim, deveras, com certeza etc. 
b)  de causa: por necessidade etc. 
c)  de companhia: com meus amigos, com meus pais etc. 
d)  de dúvida: talvez, acaso, porventura etc. 
e)  de concessão: apesar etc. 
f)  de lugar:  aqui, lá, atrás, dentro, na rua etc. 
g)  de instrumento:  com a ferramenta etc. 
h) de meio: de carro, de moto, de ônibus, de trem etc. 
i)  de modo:  depressa, devagar, mal, bem etc. 
j)  de negação: não etc. 
k) de intensidade: muito etc. 
l)  de tempo: ontem, hoje, cedo, agora etc. 
 
EXERCÍCIOS 
1) Sublinhe e classifique os adjuntos adverbiais presentes nas frases abaixo: 
a) Calmamente, ele saiu da sala. ______________________________________________________ 

b) Certamente, os alunos irão viajar. ______________________________________________________________ 

c) Perto do clube da esquina, os meninos conversavam. ______________________________________________________ 

d) Brincar é muito saudável. _____________________________________________________________ 

e) Os pássaros voam em círculos. ____________________________________________________ 

 
2) Sublinhe e classifique os adjuntos adverbiais das seguintes orações: 
a) Os alunos fizeram a tarefa com atenção. ____________________________________________________________________________________________ 
b) Em dezembro Marcelo terminará a faculdade. _____________________________________________________________________________________ 
c) A criança foi internada por causa da febre alta. ____________________________________________________________________________________ 
d) As jóias foram encontradas no fundo de uma gaveta. _____________________________________________________________________________ 
e) Anete caminhava tranquilamente com seu namorado. ____________________________________________________________________________ 
f)O presidente encontrou-se com o Papa na Itália. ___________________________________________________________________________________ 
g) Atrás da oficina, a polícia encontrou vários carros desmontados. ________________________________________________________________ 
h) Os pobres animais do circo tremiam de frio e de fome. ___________________________________________________________________________ 
i) Os patins deslizavam com suavidade . _______________________________________________________________________________________________ 
j) O juiz analisou, cuidadosamente, a situação do acusado. __________________________________________________________________________ 
l) Na próxima semana chegará uma preciosa encomenda ___________________________________________________________________________ 
m) Aqui ninguém pode praticar tiro ao alvo. __________________________________________________________________________________________ 
n) Carlos encontrou seu irmão no centro da cidade, na tarde de ontem. ___________________________________________________________ 
o) As garças foram vistas voando livremente sobre o rio Araguaia. _________________________________________________________________ 
p) No inverno, muitos pássaros migram para o sul. __________________________________________________________________________________ 

http://www.coladaweb.com/portugues/adverbio

