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➢ Segue abaixo atividades semana de “isolamento social” ( 05 a 09 de outubro) 
➢ 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 ). 

 

 
2- A seguir há uma série de palavras terminadas em -AR, -ER e -IR, mas nem todas são 
verbos. Leia as palavras com atenção e circule apenas os VERBOS. 
 

 



VERBO NO MODO INDICATIVO 
 
O modo indicativo é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Através dos 
tempos verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e 
segura. 
O modo indicativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo subjuntivo e o modo 
imperativo. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face a ação verbal. 

Exemplos de verbos no indicativo 
Verbo andar: andam, andei, andava, andaremos, andaria,...  
Verbo usar: uso, usou, usava, usarão, usaríamos,...  
Verbo ser: sou, fomos, eram, serei, seríamos,... 
Verbo ter: temos, tive, tinham, terão, terias,... 
Verbo sair: sai, saí, saíamos, sairão, sairiam,... 
Verbo ir: vão, fui, ia, irás, iriam,... 

Tempos verbais simples do modo indicativo 
O modo indicativo apresenta seis tempos verbais simples: 

• Presente do indicativo; 
• Pretérito imperfeito do indicativo; 
• Pretérito perfeito do indicativo; 
• Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; 
• Futuro do presente do indicativo; 
• Futuro do pretérito do indicativo. 

Presente do indicativo 
Indica, principalmente, uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação: 

• Eu vou agora ao supermercado. 
• Meu filho está no quarto. 

Verbo aprender: 
eu aprendo 
tu aprendes 
ele aprende 
nós aprendemos 
vós aprendeis 
eles aprendem 

 
3-  Conjugue os verbos abaixo no modo indicativo: 
 

 
4- Complete as frases abaixo, com os verbos entre parênteses. 
a) Quando um não quer, dois não _____________. (BRIGAR) 
b) Agora o som das cornetas e clarins _______________ as tropas. (ENTUSIASMAR) 



c) Ontem, da minha gaveta, _______________________ vários envelopes. (SUMIR) 
d) O rebanho ___________________vacinado ontem. (SER)  
 

5-  Leia o poema. 
CONJUGAÇÃO  
(Affonso Romano de Sant’Anna) 
 
Eu falo 
Tu ouves 
Ele cala. 
 
Eu procuro 
Tu indagas 
Ele esconde. 
 
Eu planto 
Tu adubas 
Ele colhe. 
 
Eu ajunto 
Tu conservas 
Ele rouba. 
 
Eu defendo 
Tu combates 
Ele entrega. 
 
Eu canto 
Tu calas 
Ele vaia. 
 
Eu escrevo 
Tu me lês 
Ele apaga 
 
a) As ideias que o poema transmite estão centradas. 
(   ) Em uma pessoa, no que ela faz e como ela é.  
(   ) Em duas pessoas diferentes e como elas são. 
(   ) Em três pessoas diferentes e o que cada uma delas faz. 
 
b) Distribua na tabela abaixo, os verbos do poema, de acordo com a sua 
conjugação. 

 


