
PORTUGUÊS 

 

VERBO NO INFINITIVO – é o verbo em seu estado natural, terminando em ar, 
er ou ir (e or, no caso do verbo pôr). 
 
Exemplos: caminhar, andar, correr, sorrir, etc. 
 
 
1) Dê o infinitivo dos verbos abaixo: 
 
 
a) chegarei ________________ 

 

b) subiram ________________ 

 

c) coube ________________ 

 

d) sumiu ________________ 

 

e) estávamos ________________ 

 

f) é ________________ 

 
 
2) Sublinhe os verbos das frases e escreva se eles indicam: 
 
 
A – Ação             E – Estado                FN – Fenômeno da Natureza 
 

(    ) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. 

(    ) Chove muito na fazenda. 

(    ) Os alunos e professores resolveram os problemas juntos. 

(    ) Muito alegres, cantamos a noite inteira. 

(    ) Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade. 

 



3) Leia o texto abaixo: 

A Joaninha 

A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. 

Ela tem uma casca dura que protege suas asas e possui seis patas muito 

curtas. A joaninha vermelha é a mais comum, mas também existem joaninhas 

de cor laranja e amarela. Na casca existem entre duas a oito pintas pretas. As 

cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto ruim, desta forma as 

joaninhas ficam livres de predadores. Quando atacadas são capazes de liberar 

um liquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável. Em várias 

culturas do mundo atribui-se a joaninha o poder de trazer sorte. Ela se alimenta 

principalmente de pulgões que são insetos que atacam as plantações. É muito 

comilona e come entre 45 e 70 pulgões por dia, por isso os agricultores 

consideram as joaninhas insetos benéficos. 

De acordo com o texto, relacione todos os adjetivos abaixo aos 

substantivos a que se referem. 

 

(1) dura                                         (  ) líquido 

(2) curtas                                      (  ) pintas 

(3) pretas                                      (  ) cheiro 

(4) vistosas                                   (  ) patas 

(5) amarelo                                   (  ) cores 

(6) tóxicas                                     (  ) cascas 

(7) desagradável                          (  ) substâncias 

(8) benéficos                                (  ) insetos 

 

 


