
 

ATIVIDADE AVALIATIVA BIMESTRAL DE LÍNGUA PORTUGUESA (P2)   

(cada exercício vale 1,0) 

Leia o texto de Fernando Sabino para responder as questões. 
 

Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram pingos do teto 

ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e 

trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para aparar a água que caía e para que os 

vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos, eu não entendia a 

razão: aquilo era uma distração das mais excitantes. [...] 

 

1. No texto, o autor descreve uma grande correria. Qual era a razão para essa atitude? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  As pessoas adultas e as crianças apresentavam o mesmo sentimento em relação ao ocorrido? Explique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.  Leia as frases abaixo observando os verbos destacados e relacione-os conforme a classificação: 

I. “Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras.” 

II. “Os mais velhos ficavam aborrecidos,”                           III. “...eu não entendia a razão...” 
 

( _____ ) Verbo que indica ação.                           ( _____ ) Verbo indicando fenômeno da natureza. 

( _____ ) Verbo indicando estado. 
 

4. Complete o quadro com o infinitivo dos verbos retirados do trecho e indique a conjugação de cada um.. 

Chovia: ___________________________________________     _________________________________      

Virava: ___________________________________________     _________________________________ 

Eram: ____________________________________________     _________________________________ 

Seguia: ___________________________________________     _________________________________ 

Caía: _____________________________________________    _________________________________  

 
 

5. Leia. 

   
A. Eu preservo o planeta. B. Que ele preserve o meio ambiente. C. Preserve o planeta Terra. 

Agora, relacione cada explicação a imagem e frase correspondente. 

( ____ ) Imperativo: indica uma ordem, um pedido, um conselho. 

( ____ ) Subjuntivo: indica que a ação se passa de modo duvidoso, incerto. 

( ____ ) Indicativo: indica a ação de modo certo, exato, preciso. 

 Corumbá – MS, _____ de julho de 2020 Nota / Visto 

Aluno (a):  

 
 

 

Série: 5º Ano do Ensino Fundamental 1  -  Turma: ______ 
 
Professor (a): Eletícia Longo 
Disciplina: Língua Portuguesa 



 

Leia a tirinha. 

 
 

6. Releia o trecho abaixo: 

“Alguém colocou cimento novo!” 

 

a. Circule o verbo da oração. 

b. O verbo circulado está no tempo _________________________________, pois expressa uma ação: 
 

( __) que ocorre no momento da fala.          ( __ ) uma ação já concluída.          ( __ ) que ainda ocorrerá. 

 

7. Reescreva a frase do exercício anterior nos tempos: 

Presente - ______________________________________________________________________________ 

Pretérito imperfeito - _____________________________________________________________________ 

Futuro do presente - ______________________________________________________________________ 

 

8. Complete as frases com os verbos indicados no pretérito e no futuro. 

a. Os jovens ________________________ com seus pais no parque, pois na semana passada eles 

_____________________ sozinhos. (passear) 

b. Ontem ___________________________ as revistas novas e amanhã __________________________ os 

livros. (chegar) 

 

9. Reescreva os verbos utilizados no exercício 8, conforme o tempo de cada um, depois circule a sílaba 

tônica. 

Pretérito Futuro 

 

 

 

 

 

10. Complete com há ou a. 

Estou ___ meses planejando essa viagem, para rever uns amigos que estão morando fora do Brasil ____ 

cinco anos e meu passaporte ficará pronto daqui ____ trinta dias.  

 

 

 

 


