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Carta ao aluno,

Este livro tem o objetivo de ajudá-lo 
a escrever e a falar cada dia melhor. 

O aprendizado da ortografia e 
da gramática de nossa língua é 
importante para que você possa 
produzir bons textos orais e escritos, 
em diversas situações de seu dia a dia.

Para que esse aprendizado seja 
interessante e divertido, elaboramos 
atividades desafiadoras que 
despertem sua curiosidade sobre o 
funcionamento da língua portuguesa.

Esperamos, assim, que você possa 
se expressar cada vez com maior 
competência. 

Nosso abraço,

As autoras
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VErBO E pONtuaÇÃO (.), (!), (?), (...), (,)

1 Leia o texto e veja como Olavo Bilac descreveu a infância.

a iNfâNCia

O berço em que, adormecido,
Repousa um recém-nascido,
Sob o cortinado e o véu,
Parece que representa,
Para a mamãe que o acalenta,
Um pedacinho do céu.
Que júbilo, quando, um dia,
A criança principia,
Aos tombos, a engatinhar...
Quando, agarrada às cadeiras,
Agita-se horas inteiras
Não sabendo caminhar!
Depois, a andar já começa,
E pelos móveis tropeça,
Quer correr, vacila, cai...
Depois, a boca entreabrindo,
Vai pouco a pouco sorrindo,
Dizendo: mamãe... papai...
Vai crescendo. Forte e bela...

CapítulO 1
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Corre a casa, tagarela,
Tudo escuta, tudo vê...
Fica esperta e inteligente...
E dão-lhe, então, de presente
Uma carta de A.B.C...

Olavo Bilac. Poesias infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929.

2 Leia as informações sobre os tempos dos verbos.

Futuro: se refere a algo 
que acontecerá depois do 
momento em que se fala  

(Ele ficará doente.).

Presente: se refere a 
algo que acontece no 

momento da fala  
(Ele está doente.).

O verbo também se localiza no 
tempo (passado, presente, futuro). 

Passado: se refere a algo que 
aconteceu antes do momento em que 

se fala (Ele esteve doente  
há dois dias.).

Relembrando: verbo é 
uma palavra que exprime 
uma ação (cantar), estado 

(está) ou fenômeno da 
natureza (troveja).
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3 Circule os verbos no trecho do poema Infância a seguir.

“Depois, a andar já começa,

E pelos móveis tropeça,

Quer correr, vacila, cai...

Depois, a boca entreabrindo,

Vai pouco a pouco sorrindo,

Dizendo: mamãe... papai...”

 y  Agora responda: todos os verbos circulados no trecho acima estão no 
tempo

 
           passado.    X  presente.    futuro.

4 Reescreva alguns dos versos do poema de acordo com os tempos indica-
dos. Veja o exemplo.

Passado Presente Futuro

E pelos móveis tropeçou E pelos móveis tropeça E pelos móveis tropeçará

Correu a casa, tagarelou Corre a casa, tagarela Correrá a casa, tagarelará

Tudo escutou, tudo viu Tudo escuta, tudo vê Tudo escutará, tudo verá

Repousou um recém-nascido Repousa um recém-nascido Repousará um recém-nascido

Ficou esperta e inteligente Fica esperta e inteligente Ficará esperta e inteligente
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5 Complete a cruzadinha com verbos que indicam as ações praticadas pelas 

pessoas no tempo passado.

C A I U

O

Z P

D I R I G I U

D N N

S O N H O U T

R O O

C O M E U L E U

D O I

V A R R E U

N R

Ç E S C R E V E U

O U E E

U G S

O T

U I

U
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6 Preste atenção na primeira leitura que sua professora fará da piada e di-
virta-se.

 y  Depois, preste atenção na segunda leitura da professora. Fique atento 
à entonação para pontuar a piada usando os sinais: travessão (–), dois-
-pontos (:), ponto de exclamação (!), ponto final (.), ponto de interroga-
ção (?) e vírgula (,).

Sua excelência ,   o governador ,    chamou o 

secretário particular e disse :

–  Marque uma reunião com todo o secretariado 

para a próxima sexta-feira  .

–  Sexta é com “S” ou com “X”   ?    –  pergunta  

o secretário   . 

E o governador responde  :

–  Vixe  !   Antecipa para a quinta . 

7  Os textos de piada a seguir foram escritos sem os sinais de travessão (–) e 
dois-pontos (:). Reescreva as piadas, acrescentando esses pontos.

a Minha filha, você sabe por que os pintinhos saem dos ovos?

 Sei, sim, mãe. Eles saem para não acabar na frigideira.

– Minha filha, você sabe por que os pintinhos saem dos ovos?

– Sei, sim, mãe. Eles saem para não acabar na frigideira.
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