
Brasília, _____ de _________________ de 2011. 
Nome: _____________________         4ª ______ 
 
 
 
 
 

1 Leia o poema a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Sublinhe no poema os verbos: 

b Em que tempo estão esses verbos sublinhados? 
____________________________________________________________________________ 
 

c Se formos procurar esses verbos no dicionário, não os encontraremos escritos dessa 
maneira, mas sim no infinitivo. Então escreva-os no infinitivo: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

d Se o poema começasse assim:  Na noite do circo, o mágico e o malabarista... como 
ficaria a primeira frase? Reescreva-a: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 Qual a mudança que você teve que fazer? Por quê? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

e E esse trecho do poema tivesse sido escrito assim: E logo um lenço virou lança... qual o 
tempo verbal usado? 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

O mágico 
 
  Na noite do circo, o mágico 
  desperta estrelas, descostura 
  os fios do impossível, 
  acende com cuidado uma surpresa 
  a cada passo... 
  E logo um lenço vira lança, 
  um leque vira laço, 
  o circo todo vira magia, 
  vira dança. 

                       Roseana Murray 



2 Nas frases a seguir, existem palavras ou expressões que indicam o tempo que deve ser 
usado. Leia atentamente, complete com os verbos entre parênteses corretamente e escreva 
o tempo verbal usado: 

a Em 1969, o homem _______________________ (caminhar) pela primeira vez na superfície 
Lua. Naquela ocasião, a televisão ___________________ (transmitir) ao vivo os passos dos 
astronautas. 
Tempo verbal: ________________________ 

b No próximo século, o homem provavelmente __________________ (poder) voar em seu 
carro. Daqui a cem anos robôs __________________ (estar) desempenhando os serviços 
domésticos e as todos se ____________________ (alimentar) com pequenas pílulas. 

     Tempo verbal: ________________________ 

c No momento Dona Ana ______________________ (descansar), pois todo dia ela 
___________________ (correr) no Parque da Cidade. 
Tempo verbal: ________________________ 

 

3 Leia com atenção o texto abaixo: 
 

Numeral 
 Os dentes servem para morder, rasgar e triturar os 
alimentos. 
 O homem, ao longo de sua vida, passa por duas 
dentições: 
 primeira dentição: os dentes são conhecidos como 

dentes de leite. São em número de vinte e começam a 
ser trocados por dentes permanentes por volta dos sete 
anos. 

 Segunda dentição: os dentes são definitivos, ou seja, 
se caírem não nascerão outros no lugar. São em 
número de trinta e dois dentes: um quarto é incisivos, 
oito pré-molares, quatro caninos e doze molares. Os 
incisivos prendem e cortam, os caninos rasgam e os 
pré-molares e molares trituram e amassam os 
alimentos. Note que os dentes molares correspondem 
ao triplo de dentes caninos 

 

a No texto além de informações importantes existem vários numerais. Localize-os e circule-
os: 

 

b Os numerais podem ser classificados em quatro grupos. Complete a tabela escrevendo-os 
na coluna correta de acordo com sua classificação: 
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