
 

Nome _______________________________________________  Ano _____ Turma  

LABORATÓRIO GRAMATICAL         
 

O que já sabes: 
 

 Se retirarmos o “r” ao infinitivo do verbo, determinamos o seu tema. A vogal final chama-

se vogal temática. 

De acordo com a vogal temática, distinguimos em português 3 conjugações: 

1ª conjugação, inclui os verbos de tema em“a”(lavar); 

2ª conjugação, inclui os verbos de tema em“e” (beber);  

3ª conjugação inclui os verbos de tema em “i”.(partir). 

O verbo pôr e outros formados a partir dele (compor, repor …) pertencem à 2º 

conjugação, porque na sua origem latina a vogal temática era “e”. 

Se retirarmos ao tema a vogal temática obtemos o radical do verbo. 

 

      Tema 

 

Infinitivo            Lavar         Lava        Vogal temática 

 

     Radical 

 

1. Lê o texto: 

 

“… pela manhã, logo que se levantasse fizesse a cama, varresse a casa, cosesse a roupa e, 

no intervalo do jantar, fosse dobando as meadas até o marido chegar. Se cumprires as minhas 

ordens, serás ajudada sem sentires pelos dez anõezinhos. A mulher assim fez. “ 

Teófilo Braga 

 

1.1. Sublinha todas as formas verbais do texto. 

1.2. Regista na linha própria os verbos do texto com as seguintes terminações: 

 -ar_______________________________________________________________ 

 - er ______________________________________________________________ 

 - ir _______________________________________________________________ 
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1.3. Completa o quadro com os verbos do texto. 

 

Infinitivo Vogal Temática Radical 

   

   

   

   

   

   

 
 
2. O verbo do varia em  pessoa (eu, tu, ele, nós, vós, eles) e número (singular e plural). 
 

Singular Plural 

Eu  - 1ª pessoa  Nós - 1ª pessoa  
Tu  - 2ª pessoa. Vós - 2ª pessoa  
Ele/ela-3ªpessoa  Eles/elas - 3ª pessoa 

 
 
2.1. Identifica a pessoa e o número das formas verbais seguintes: 
 

Formas 
Verbais 

Pessoa Número 

Lavamos    

Comeis   

Adoram   

Falar   

Estudarão   

Saltou   

Corremos   

Irei   

Dirás   

Partiste   

Dançais   

Começámos   

Amo   

Bebeste   
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3. Conjuga os seguintes verbos: 
 

Carregar 
(Presente do Indicativo) 

Correr 
(Futuro) 

Mentir 
(Pretérito Perfeito = 

passado) 
Eu 

Tu 

Ele/ela 

Nós 

Vós 

Eles/elas 

Eu 

Tu 

Ele/ela 

Nós 

Vós 

Eles/elas 

Eu 

Tu 

Ele/ela 

Nós 

Vós 

Eles/elas 

 
 
4. Coloca as frases nos seguintes tempos verbais. 
 

a) O rapaz faltava à escola. 
b) A Isabel vivia e brincava numa quinta. 
c) As aves cantavam e as flores cresciam.  

 
Presente do Indicativo Pretérito Perfeito do Indicativo Futuro 

a)  a)  a)  

b) b) b) 

c) c) c) 

 
 
5. Completa as frases com os verbos e tempos indicados. 
 
Presente do Indicativo 

A Marta _________-se (preparar) para tirar a carta. Ela_________ (estudar) todos os dias pelo 

menos duas horas, por isso _________ (perceber) a matéria perfeitamente e _________ 

(aprender) realmente. 

 

Pretérito perfeito do Indicativo 

Ontem à noite _________(comprar) um vestido amarelo, mas _________-me (arrepender). 

Quando _________(chegar) a casa, _________-o(vestir) e _________(detestar). As minhas 

amigas _________ (aplaudir) a minha iniciativa.  
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Futuro do Indicativo 

Daqui a uns meses _________ (terminar) as aulas. Os meus primos_________(chegar) nos 

primeiros dias de Junho. Nós _________ (reviver) os bons momentos que temos passado 

juntos e _________ (brincar) o mais possível, pois eles _________ (partir) antes do Verão 

terminar. 

 
 
6. Completa as frases com os verbos e tempos indicados entre parêntesis. 

a) O Luís ______________  (receber/ pretérito perfeito) uma cerejeira. A senhora Berta 

______________  (entrar/ pretérito perfeito) em casa muito contente.  

Durante as várias estações a árvore não ______________  (sofrer/ pretérito perfeito) 

alterações. O Luís ______________  (cansar/ pretérito perfeito) de ver a árvore. 

A mãe e o Luís ______________  (decidir/ presente) colocá-la junto ao passeio.  

Possivelmente, alguém ______________  (passar/ futuro) e a ______________  (levar/ futuro) 

para casa. 

b) A sereia _________ (viver/ presente) no mar. Ela e os outros animais _________ (brincar/ 

presente) muito. No mês passado, ela _________ (pedir/ pretérito perfeito) ao pai para ir a 

terra. Ele não _________ (aceitar/ pretérito perfeito) o pedido. A sereia decidiu que, no dia 

seguinte, _________ (partir/ futuro) sozinha e que _________ (viver/ futuro) com os humanos 

durante algum tempo. 

c) Os rios ______________ (nascer/Pretérito Perfeito do Indicativo)em Espanha. 

Eles______________ (correr/Presente do Indicativo) para o mar. O Guadiana 

______________ (adormecer/Pretérito Perfeito do Indicativo). 

O Douro ______________ (chegar/Futuro Indicativo) primeiro 


