
              
 

 

 

REVISÃO PARA O TAB DE PORTUGUÊS 

1.  Leia trecho do cordel a seguir. 

Acredite no poder da palavra desistir  
Tire o D, coloque o R 

Que você tem Resistir 
 
Uma pequena mudança  

Às vezes traz esperança  

E faz a gente seguir 

 
[...] 

BESSA, Bráulio. Superação. Disponível em: <https://universidadedamudanca.com/poesia-

com-rapadura-superacao-braulio-bessa/>. Acesso em: 18.03.2020 

A. Quais são as rimas desse texto? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B. Quantas estrofes e quantos versos há nesse trecho? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

GRAMÁTICA 

2.  Circule os verbos das frases abaixo: 

a) Os meninos brincavam  com a bola. 

b) Papai me chamou ontem. 

c) Entrei, falei com o diretor. 

d) O lobo  correu muito. 

e) A borboleta tem asas coloridas. 

 

3. Leia atentamente as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

Papai gosta de verdura. 

Amanda estudará. 

As meninas jogarão futebol. 

O garoto vende brigadeiro. 

a) Na frase “Amanda estudará”, o verbo está no passado. 

Sistema Educacional Sophos 

Aluno (a): _______________________________________________ 

Disciplina: Redação             Turma: 5º ano/9     Professora: Michelly Soares     Data: ____/ ____ / 20 

 



b) Na frase “Papai gosta de verdura”, o verbo está no presente. 

c) Na frase “As meninas jogarão futebol” o verbo está no presente. 

d) Na frase “O garoto vende brigadeiro” o verbo está no futuro. 

4. Vejas as frases que seguem: 

Elas têm dois meses para me pagar.  

Ela tem dois meses para me pagar. 

A) Qual é a diferença de sentido entre têm e tem? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.  Complete as frases com as frases a seguir: 

Vê, leem, veem, lê 

a) Meu irmão não _________ televisão nos fins de semana. 

b)Os pais de Joana __________ muito. 

c) Faz três anos que eles não se ____________. 

d) Paulo ________ um livro por mês. 

6. Em cada uma das frases a seguir, sublinhe o verbo e escreva em que tempo ele está. 

a) Os times de vôlei estarão em quadra neste domingo. 

______________________________________________________________________________________ 

b) Mariana já tem ingresso para o cinema. 

______________________________________________________________________________________ 

c) Eu li o livro que a professora sugeriu. 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Ele completou sua coleção. 

_______________________________________________________________________________________ 

e) Iria ao parque no sábado. 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Escreva uma frase com cada um dos verbos e tempos verbais e pessoas indicadas a seguir. 

a) Esperar –1º pessoa do singular – no tempo presente  

_______________________________________________________________________________________ 

b) Ganhar – 3º pessoa do singular – no tempo futuro   



_______________________________________________________________________________________ 

c) Emprestar – 3º pessoa do plural – passado 

_______________________________________________________________________________________ 

8.  Complete com vem e vêm. 

a) Ela _________ de carro, por isso está quase chegando. 

b) Elas __________ de carro, por isso estão quase chegando. 

9. Leia o texto a seguir, que faz parte da crônica “História do corrupião”, 

escrita por Rubem Braga.  

 O vendedor abaixou-se para apanhar o corrupião. Mas o passarinho saiu andando e 

dobrou a esquina que dá para os fundos do teatro. Várias vezes o homem se abaixou, mas ele 

escapava com um pulinho ligeiro, e afinal se meteu embaixo de um automóvel parado.  

(BRAGA, Rubem. Um pé de milho. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 82.)  

a) Os verbos destacados estão no passado. Se o texto fosse escrito no presente, como esses verbos 

deveriam ser escritos? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Se, em vez de “Mas o passarinho”, estivesse escrito “Mas os passarinhos”, como ficariam as 

formas verbais “saiu”, “dobrou” “escapava” e “meteu”? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10. Observe a frase a seguir: 

Eu como frutos maduros. 

Agora, reescreva-a, substituindo o pronome eu pelos outros pronomes indicados, fazendo as 

devidas adaptações. 

a) Ela ________________________________________ 

b) Nós _______________________________________ 

c) Ele ________________________________________ 

d) Elas _______________________________________ 

e) Eles _______________________________________ 

11. Leia e circule todos os pronomes pessoas do texto. 

Olivia Pirulito 

  [...] 



  Eu, Olivia Pirulito, estou com um grave problema: minha melhor amiga, a 

Eneida, que estuda na mesma classe, faz as lições junto comigo, passa alguns fins 

de semana na minha casa, ou eu na dela, me liga todos os dias, mesmo que seja pra 

dizer que não tem o que dizer, pois bem, a Eneida resolveu pajear um aluno novo 

que veio de outra escola para a nossa classe. Empresta os cadernos pro Vicente, 

apresenta os colegas pro Vicente, aos poucos, porque diz que ele é muito tímido, se 

oferece pra estudar com o Vicente as matérias em que ele tem mais dificuldades, e 

até lanche ela já dividiu com ele! 

 Com isso, acabou se afastando de mim. [...] 

 

12. Observe os pronomes no quadro abaixo e, em seguida, utilize-os para completar as frases. 

  EU – ELE – MEU – SUA – NÓS – NOSSA  

a) Esse carro é      . 

 b) Guarde a pasta na      bolsa. 

b) _  é muito bonito. 

c) Por que _  não posso ir? 

d)      casa é amarela. 

e) _  vamos para Barcelona no próximo mês. 

13. Substitua os nomes em destaque por pronomes pessoais. 

a) As crianças passearam de trem. 

 

 

b) O avião subiu muito rápido.  

 

 

c) Eu e Marina fomos ao clube.   

 

 

d) Os pássaros eram coloridos. 

 

 

14. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está escrita corretamente: 

a) Como eu queria que vice aquele brinquedo! 

b) Isso é uma verdadeira maluquisse! 

c) Se eu não subisse no degrau, não teria visto a apresentação. 

d) É uma verdadeira tolisse pensar assim. 

15. Circule nas frases as palavras classificadas como verbo. Depois, reescreva-as para o plural, 

fazendo os devidos ajustes. 



a) A garota esperava que o amigo viesse. 

______________________________________________________________________________________ 

b) O cachorro corria pelo bosque. 

______________________________________________________________________________________ 

c) Ele comeu toda a comida. 

_______________________________________________________________________________________ 

16. Leia a fábula. 

 Um lobo bebia água na parte alta de um rio quando viu um carneirinho bebendo na baixa. 

Foi até lá e falou: 

 — Que história é essa de sujar a água que eu tenho de beber? 

 O carneirinho respondeu cheio de medo: 

 — Mas senhor lobo! Eu não a sujei. Ela vem do seu lado para o meu. Como eu poderia sujá-

la? 

 O lobo se atrapalhou um pouco com aquela verdade, mas não quis dar o rabo a torcer. 

Acrescentou, então: 

 — Ah, senhor lobo! Como poderia ser isso, se eu nasci 

este ano?  

 O lobo ficou furioso porque não conseguia vencer aquele 

argumento tão claro. Daí, ele gritou: 

 — Pois se não foi você, pode ter sido seu pai, sua mãe ou 

seu avô! Aliás, foram todos eles! 

 E — nhoque — mordeu o pescoço do carneirinho. 

Moral: contra a força não há argumentos. 

Fábula adaptada de O lobo e o cordeiro, de Esopo.  

 Imagine que, depois disso, o lobo encontrou outro carneirinho mais esperto. Escreva um 

breve diálogo entre o lobo e o carneirinho usando ao menos um pronome pessoal que substitua 

um substantivo. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

17. Pinte os quadros das palavras, que representam verbos, seguindo o critério: 

Azul – presente, verde- passado e amarelo – futuro. 



Olharei almoçarei comeu 

vou escrevo falei 

sei estudarei pegarei 

corri digo penso 

 

18.  Leia a declaração de uma senhora que concluiu o ensino médio aos 91 anos. 

 Alguns não acreditaram que eu iria terminar. Nem eu pensei também. Afinal, pela idade, não sei o que vai 

acontecer amanhã. 

Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/03/31/nao-acreditaram-que-iria-terminar-idosa-conclui-ensino-
medio-aos-91-anos.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 30 mar. 2018. 

 

Observe as duas locuções verbais que aparecem nesse texto, e identifique em cada uma delas o verbo auxiliar e o 

verbo principal.  

Locução verbal: iria terminar 

Verbo auxiliar:  

Verbo principal:  

 

Locução verbal: vai acontecer 

Verbo auxiliar:  

Verbo principal:  

 

19. Leia o trecho inicial do conto “A menina dos brincos de ouro”.  

A menina dos brincos de ouro 

Uma mãe, que era muito severa e rude com os filhos, deu de presente a sua filhinha um par 

de brincos de ouro. 

 E sempre que a menina ia à fonte buscar água e tomar banho, costumava tirar os brincos e 

colocá-los em cima de uma pedra. 

 Um dia ela foi à fonte, tomou banho, encheu o pote e voltou para casa, esquecendo-se dos 

brincos. 

 Chegando em casa, deu por falta deles e com medo da mãe brigar com ela e castigá-la, 

correu à fonte para buscar os brincos. 

 Chegando lá, encontrou um velho muito feio que a agarrou, botou-a nas costas, e a levou 

consigo. [...] 

(A menina dos brincos de ouro. Disponível em: <http://www.sitededicas.com.br/conto-carochinha-menina-brincos-

de-ouro.htm>. Acesso em: 28 mar. 2018.) 

 

O conto é um texto narrativo em que os fatos acontecem em uma sequência lógica.  Considere o 

que é contado nesse trecho e numere as ações na ordem em que acontecem. 

(   ) A mãe deu um par de brincos de ouro à sua filha. 

(   ) A menina se esqueceu dos brincos em cima de uma pedra. 



(   ) A menina costumava tirar os brincos quando ia à fonte buscar água. 

(   ) Um velho muito feio que estava na fonte agarrou a menina e levou-a embora. 

(   ) A menina ficou com medo de a mãe brigar com ela por ter esquecido os brincos e voltou à 

fonte. 

20. Marque com X as frases que apresentam locuções verbais (verbo auxiliar + verbo principal).  

a) (     ) Márcia entregou o relatório ao chefe. 

b) (     ) Renato quer adivinhar o que eu trouxe de lanche. 

c) (     ) Marina podia sentir o cheiro das flores de longe. 

d) (     ) Cuidado, pois o vidro está quebrado. 

e) (     ) A mãe está fritando bolinhos de chuva. 

 

 


