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➢ Segue abaixo atividades semana de “isolamento social” ( 14 a 18 de setembro) 
➢ Seguir orientações passada pela professora. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Atividade avaliativa 
➢ Bons Estudos! 

 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 6°ano ). 

 

 



O que é um verbo? 
 

Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma 
ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, 
pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno 
de um verbo. 

Exemplos de verbos que indicam uma ação 
Verbo fazer; 
Verbo mandar; 
Verbo construir; 
Verbo comprar; 
Verbo estudar. 

Exemplos de verbos que indicam um estado 
Verbo ser; 
Verbo ficar; 
Verbo continuar; 
Verbo estar; 
Verbo permanecer. 

Exemplos de verbos que indicam uma ocorrência 
Verbo acontecer; 
Verbo suceder; 
Verbo passar; 
Verbo ocorrer; 
Verbo decorrer. 

Exemplos de verbos que indicam um fenômeno 
Verbo chover; 
Verbo anoitecer; 
Verbo amanhecer; 
Verbo trovejar; 
Verbo escurecer. 

Exemplos de verbos que indicam um desejo 
Verbo aspirar; 
Verbo almejar; 
Verbo desejar; 
Verbo querer; 
Verbo ansiar. 

Flexão verbal 
Flexão em número:  

• Singular (um sujeito); 
• Plural (vários sujeitos). 

Flexão em pessoa:  

• 1.ª (quem fala: eu e nós); 
• 2.ª (com quem se fala: tu e vós); 
• 3.ª (de quem se fala: ele e eles). 

Flexão em modo:  

• Indicativo (indica realidade); 
• Subjuntivo (indica possibilidade); 
• Imperativo (indica ordem); 
• Formas nominais (infinitivo, particípio e gerúndio). 

https://www.conjugacao.com.br/verbo-fazer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-mandar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-construir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-comprar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-estudar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ficar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-continuar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-estar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-permanecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-acontecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-suceder/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-passar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ocorrer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-decorrer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-chover/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-anoitecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-amanhecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-trovejar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-escurecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-aspirar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-almejar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-desejar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-querer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ansiar/


Flexão em tempo:  

• Tempos no passado ou petérito (acontecimento anterior ao momento em que se fala); 
• Tempos no presente  (acontecimento simultâneo ao momento em que se fala); 
• Tempos no futuro (acontecimento posterior ao momento em que se fala). 

Flexão em aspecto:  

• Duração da ação verbal com sentido incoativo (começo da ação); 
• Duração da ação verbal com sentido cursivo (desenvolvimento da ação); 
• Duração da ação verbal com sentido conclusivo (conclusão da ação). 

Flexão em voz:  

• Voz ativa (sujeito gramatical é o agente da ação); 
• Voz passiva (sujeito gramatical é o paciente da ação); 
• Voz reflexiva (sujeito gramatical é agente e paciente da ação). 

 

01 – Circule os verbos das frases abaixo: 
 

A – Os meninos brincavam  com a bola. 
B – Papai me chamou para  passear no parque. 
C – Entrei, falei com o diretor. 
D – Ao sentir a patadas, o lobo  correu. 
E – Tu és forte, és corajoso e  conheces tudo. 
F – A borboleta tem asas coloridas. 
 

2 – Indique os tempos verbais nas frases: 
 

A – Papai gosta de verdura.  
B – José ganhou uma bola.  
C – Damião estudará a lição.  
D – Marisa acordou cedo.  
E – Os meninos jogarão basquete.  
F – O garoto vende pipoca.  
G – Eu venderei meu relógio 

H – Eu canto muito bem.  
I – Eu vendi minha bicicleta 

 

 


