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PRATICANDO 

1) Escreva, nas caixas de texto abaixo, todos os números primos menores que 30. 

 

2) Cássio lembra da senha de seu cartão de crédito como o produto do maior número primo de 
dois algarismos pelo menor número primo de três algarismos. Qual é a senha do cartão de crédito 
de Cássio? 

R: 

  

 

3) Responda: 

Quais são os números primos maiores que 100 e menores que 200, nos quais o algarismo das 
dezenas é par e maior que a algarismo das unidades? 

R: 

  

 

4) Analise os números abaixo e pinte apenas aqueles que são primos: 

  

5) Responda: 

O número 323 é primo? Explique. 

R: 
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VERBOS 

O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. 

Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de: modo (indicativo, 

subjuntivo e imperativo), tempo (presente, pretérito e futuro), número e pessoa (singular e plural). 

Vejamos as flexões verbais separadamente: 

 

Número e Pessoa  

O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular ou o plural em sua forma.  

Aparecem no singular quando se referem a uma única pessoa (eu corro/ ela corre) e no plural quando é 

mais de uma pessoa (nós corremos, eles correm). Logo, os verbos se flexionam em número (singular ou 

plural) e pessoa (1ª, 2ª, 3ª). 

 

Modo 

O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia. (Eu arrependo/ eu arrependi/ eu 

arrependerei). 

Modo Indicativo: quando o falante tem a certeza de sua atitude; o fato é ou será uma realidade. 

Exemplos: Estudei muito para a prova. 

Estudarei bastante para essa prova. 

 

Modo Subjuntivo: quando o falante não tem certeza da atitude; o fato é duvidoso, incerto. Há uma 

possibilidade de que aconteça. 

Exemplos: Pode ser que eu estude hoje. 

Se eu fosse você, estudaria. 

 

Modo Imperativo: quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. 

Exemplos: Não sejas tão indisciplinado! 

Sê tu uma benção! 

 

Tempo  

Os tempos verbais são três: presente, pretérito e futuro. Vejamos: 

Presente: tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. 

Exemplo: A professora está muito bonita hoje. 

 

Pretérito: tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à fala. 

Exemplo: A professora estava muito bonita ontem. 

 

Futuro: tem relação com um fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala: 

Exemplo: A professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. 
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Atividades – Verbos 
1) Circule os verbos: 
 
a) O cientista inventou uma máquina curiosa.  

b) As crianças mexerão na máquina. 

c) A máquina para e as crianças correm. 

d) Eles saem apressadíssimos. 

 
2) Complete, observando o exemplo: 
 
a) Eu estudo muito. 
 
Tempo do verbo: presente 
Pessoa: 1ª                   Número: singular 
 
b) Nós também estudamos. 
 
Tempo do verbo: ___________________ 

Pessoa: ______          número: __________________ 

 
c) Ontem, ela estudou. 
 
Tempo do verbo: ___________________ 

Pessoa: ______          número: ___________________ 

 
d) E amanhã, eles estudarão? 
 
Tempo do verbo: ____________________ 

Pessoa: _______        número: ___________________ 

 
 Os verbos são palavras que variam em tempo, pessoa e número. 
 
 Elas apresentam três tempos: PRESENTE, PASSADO ou PRETÉRITO, E FUTURO. 
 
3) Veja o exemplo e complete: 
 
Sempre compro livros. 
Verbo: comprar 
Tempo: presente 
1ª pessoa do singular 
 
a) Amanhã lerei o livro. 

Verbo: _________________ 

Tempo: _____________________ 

 
 
b) Ontem não contaram a história. 

Verbo: _________________ 

Tempo: _____________________ 

 
c) Ele lê a história para a mãe.  

Verbo: _________________ 

Tempo: _____________________ 

 
d) A mãe sorriu agradecida. 

Verbo: _________________ 

Tempo: _____________________ 



 
e) As meninas brincaram na escola. 

Verbo: ________________________ 

Tempo: _______________________________ 

 
 
4) Marque um X na coluna adequada. 
 

 Presente Pretérito Futuro 

Eu comprarei aquela bola no bazar    

O netinho escreve uma carta para a vovó.    

Juca receberá muitos prêmios no concurso.    

Mamãe perguntou o preço da camiseta.    

Meu amigo sempre chega atrasado às festas.    

 
 
5) Complete as frases com o verbo entre parênteses no passado (pretérito perfeito) => am ou no futuro do 
presente => ão 
 
a) Ontem os meninos _________________________ a competição. (vencer) 

b) No próximo sábado as crianças __________________________ quadrilha. (dançar) 

c) Após o cinema, meus pais ______________________ um lanche. (tomar) 

d) Amanhã minhas irmãs _____________________ no parquinho. (brincar) 

e) Esta manhã Rodrigo e Diego ______________________ na quadra. (correr) 

f) No torneio de ontem, os carros _____________________ por aqui. (subir). 

 
 
6) Observe e continue. 
 

VERBO PASSADO 

viajar 
 

Ontem eles viajaram. 

sorrir  

brigar  

vender  

 
 

VERBO FUTURO 

viajar 
 

Amanhã eles viajarão. 

sorrir  

brigar  

vender  

  

 


