
 

 

Nome do aluno: Data: 20/07/2021 Semana: 18 

Professor: Janilde/Nadir  Turma: 5º A/B 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa, 

matemática.  

Entrega: Reescrita da história até 

26/07/2021 

-Livro em pdf: Quem soltou o Pum?              (Autora: Blandina Franco e José Carlos Lollo) 

.Leia a história do livro e depois faça a reescrita. 

-Língua Portuguesa – atividade complementar. 

Modos e tempos verbais. 

*Leia e copie no caderno. Pode imprimir e colar no caderno. (Estude) 

.Verbos: são palavras que exprimem ação, estado, fato ou fenômeno da natureza.   

.As formas verbais exprimem as três pessoas do discurso no singular e no plural. 

 Singular  Plural 

1ª pessoa  
2ª pessoa  
3ª pessoa 

Eu planto 
Tu plantas 
Ele planta  

Nós plantamos 
Vós plantais 
Eles plantam 

- Os modos do verbo são: 

.Indicativo: indica um fato certo, real, positivo. 

Exemplo: Julieta pula corda. 

.Subjuntivo: indica um fato incerto, duvidoso. 

Exemplo: Talvez ela pule corda. 

.Imperativo: indica uma ordem ou pedido.  

O imperativo pode ser: 

.afirmativo- Julieta, pule corda. 

.negativo – Julieta, não pule corda. 

-Os tempos do verbo são três: 

-Presente (hoje, agora). 



-Passado ou pretérito (ontem, há pouco). 

Exemplo: Eu trabalhei. 

-Futuro (amanhã, mais tarde). 

Exemplo: Eu trabalharei.  

.O pretérito divide-se em:  

-pretérito perfeito: Ele trabalhou bastante. 

-pretérito imperfeito: Ele trabalhava bastante. 

-pretérito mais-que-perfeito: Ele trabalhara bastante. 

-O futuro divide-se em: 

-Futuro do presente: Ele trabalhará bastante. 

-Futuro do pretérito: Ele trabalharia bastante.  

-Os verbos estão distribuídos em três conjugações:  

.1ª conjugação: verbos terminados em ar: cantar, falar, estudar, etc. 

.2ª conjugação: verbos terminados em er: escrever, vender, varrer, etc. 

.3ª conjugação: verbos terminados em ir: fugir, partir, dormir, etc. 

-O infinitivo, o gerúndio e o particípio são chamados de formas nominais, porque podem ser 

utilizados como nomes. 

-Infinitivo pessoal e impessoal.  

Exemplos: plantar, pular, correr. 

-Gerúndio: 

Exemplo: plantando, pulando, correndo. 

-Particípio: 

Exemplo: plantado, pulado, corrido. 

-Nosso Livro de Matemática: 

.Páginas 135 e 136  

Resolva as situações problemas. 


