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PORTUGUÊS 
 

Interpretação de texto 
 

1) Leia a música com atenção e responda as questões propostas. 
 

Errar é útil 

Sofrer é chato 

Chorar é triste 

Sorrir é rápido 

Não ver é fácil 

Trair é tátil 

Olhar é móvel 

Falar é mágico 

Calar é tático 

Desfazer é árduo 

Esperar é sábio 

Refazer é ótimo 

Amar é profundo 

 

E nele sempre cabem de vez 

Todos os verbos do mundo 

E nele sempre cabem de vez 

 

Abraçar é quente 

Beijar é chama 

Pensar é ser humano 

Fantasiar também 

Nascer é dar partida 

Viver é ser alguém 

Saudade é despedida 

Morrer um dia vem 

Mas amar é profundo 

 

E nele sempre cabem de vez 

Todos os verbos do mundo 

E nele sempre cabem de vez.        Zélia Duncan 
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Entendendo a canção: 

 

a) Você aprendeu que verbo é uma ação. Agora, procure na letra da música todos os verbos e 

escreva abaixo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     

b) Faça uma seleção dos verbos através de sua conjugação: 

 

 1ª conjugação:_________________________________________________________________ 

 

2ª conjugação:_________________________________________________________________ 

 

3ª conjugação:_________________________________________________________________  

 

2) Complete as frases com o verbo em destaque no pretérito: “abraçar” 

 

a) Eu ____________ a menina. 

 

b) Você ____________ a menina. 

  

c) Nós ____________ as meninas. 

 

d) Eles ____________ as meninas. 

 

3) Agora, escreva uma frase usando os seguintes verbos: 

       

falar:__________________________________________________________________________

   

sofrer:_________________________________________________________________________ 

     

amar: _________________________________________________________________________ 
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4) Retire da música a frase que você mais gostou depois pinte o verbo que existe nela e 

justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

       

 

5) De acordo com a letra da canção, como são chamados uma sequência de ações? 

______________________________________________________________________________ 

       

 

6) Como os verbos podem variar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

7) Quais são os tempos verbais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

8) Como variam os verbos em número? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

9) Quais são os modos dos verbos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

10) O que os verbos podem expressar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


