3bim2017 2º C

Nome GABARITO
1. Indique em que modo estão os verbos destacados: (1,0 – 0,2)
Use: (1) indicativo (2) subjuntivo (3) imperativo.
a) ( 3 ) Não te esqueças dos bens que te fizeram.
b) ( 1 ) Se você pudesse, me ajudaria?
c) ( 2 ) Espero que não te esqueças do que te pedi.
d) ( 3 ) Não façamos nada por enquanto. Esperemos.
e) ( 2 ) Se eu soubesse a resposta, ter-lhe-ia dito.
2. Complete as conjugações: (1,0 – 0,1)
a) tenho, tens, tem, temos, tendes, têm. (Observe-se o acento na última forma verbal.)
b) vou, vais, vai, vamos, ides, vão
c) sê, seja, sejamos, sede, sejam.
d) (que eu) vá, vás, vá, vamos, vades, vão
e) vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram.
3. Indique o tempo e modo em que estão os verbos destacados (veja o exemplo): (1,0 – 0,2)
Eu estudo no IFET. presente do indicativo
a) Ontem tivemos uma aula muito agradável. pretérito perfeito do indicativo
b) Quando você puder, me telefone, por favor. futuro do subjuntivo
c) Que bom seria se você fosse mais educado. pretérito imperfeito do subjuntivo
d) Que bom seria se você fosse mais educado. futuro do pretérito do indicativo
e) Quando chegamos à estação, o trem já partira. pretérito mais-que-perfeito do indicativo
4. Complete as lacunas: (1,0 – 0,1)
a) Verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração no radical durante a conjugação.
b) Para saber se um verbo é irregular, basta conjugá-lo em dois tempos: presente e pretérito perfeito do modo indicativo.
c) As vozes do verbo são três: ativa, passiva e reflexiva.
d) O modo imperativo afirmativo é formado a partir do presente do indicativo, nas pessoas “tu” e “vós”, eliminando-se o “s”.
e) O modo imperativo negativo provém todo do presente do subjuntivo, para todas as pessoas.
5. Substitua os verbos destacados pelo verbo dado entre parênteses, empregando-o no mesmo tempo/modo e número/pessoa. Veja um exemplo:
(2,0 – 0,2)
Ontem eu estive aqui. (vir) vim
NÃO reescreva a frase. Dê apenas o verbo como resposta (como no exemplo).
a) Estamos aqui neste momento para tentarmos um diálogo. (vir) vimos (“Viemos” é uma forma de pretérito.)
b) A meteorologia não anunciou chuva para o fim de semana. (prever) previu (“A meteorologia não viu”, e não “... não veu”)
c) Quando você encontrar meu bilhete, por favor me telefone. (ver) vir (Isto mesmo, no sentido de “enxergar”; nunca “... ver”)
d) Se você comparecer à minha festa, ficarei muito feliz. (vir) vier
e) Não queirais vos envolver nestas questões de política. (ir) vades (Lembre-se de que o imp. neg. se forma a partir do subjuntivo!)
f) Praticai o bem e vós sereis recompensados. (fazer) fazei (Como no ditado popular: “Fazei o bem, sem olhar a quem.”)
g) Não pratiqueis o mal e não tereis do que vos arrepender. (fazer) façais
h) Se eu soubesse, não teria interferido na discussão. (intervir) intervindo (A forma “intervido” nem sequer existe!)
i) O policial intercedeu e acabou com aquela discussão. (intervir) interveio (Jamais “interviu”, forma inexistente.)
j) Você já solicitou sua matrícula na secretaria? (requerer) requereu (Não há relação com as formas do verbo “querer”.)

