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 Cont eúdo:   Noções sobre ver bos 
 

1.   Grif e os ver bos do t exto abai xo. Regi stre- os na primei r a col una; na segunda, escr eva a f or ma do i nfi niti vo 

desses ver bos e na t ercei ra, a conj ugação a que pertencem.  

 

 

 

 

ver bos i nfi niti vo conj ugação 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2.   Ci rcul e o radi cal  dos verbos. Em segui da, i ndi que se são regul ar es ou irregul ar es.  

ver bos regul ar irregul ar 

a-  di zer   

b-  cobrir   

c- pr oi bir   

d-  pedi r   

e-  per der   

f- val er   

g-  recl a mar   

h-  subi r   

 

3.  

 

 
Apont e doi s ver bos pert encent es a pri mei ra conj ugação e doi s ver bos de segunda conj ugação: _______________ 

“ Meu fil ho: co m a graça de Deus, todos vão co m saúde. Não me falta nada. Assi m 

co mo vi vo, vivo be m. Mas se você qui ser saber de um desej o que se mpre tive, 

fi que sabendo agora que toda vi da qui s ver o mar. É só isso, nada mai s.” 



4..    

 

5.   Lei a a tira e a segui r f aça o que é soli cit ado.  

 

a-   I dentifi que os ver bos que apar ecem no i nfi niti vo e i ndi que a que conj ugação el es pert encem:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b-    I nf or me um ver bo desta tira que sej a de 2ª conj ugação: ___________________________________________ 

6.   Pr eencha os espaços em br anco com as palavr as dadas.  
 
 
 
 
a-    Ont em, os al unos da mi nha equi pe____________________________ bem.  
b-     Depoi s de amanhã,  a 1ª e a 2ª t ur ma ___________________________ a t aça fi nal. 
c-     t erão de est ar mui t o concentrados par a __________________________ bem.  
d-     Caso contrári o, os desafi os _______________________ i ngl óri os. 
e-     Os cl ubes port ugueses_____________________ mui t os j ogador es estrangei ros, o que é pena.  
f-      Se os nossos j ogador es não se pr eocupar em conveni ent ement e, dentro de pouco 
_______________________mui t os mai s. 
g-    No Al garve f oram sobr et udo os t uri st as que ____________________ bem no gol f e. 
h-    Com o t empo e a práti ca, os port ugueses ________________ t ão bem como el es. 
 

 j ogarão         j ogaram       j ogaram       j ogarem      serão    

contrat arão    contrat ara m     di sput arão 


