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Leia o texto para responder às questões 1 e 2. 
 

Muluku e os homens-macacos 
Muluku, o deus supremo, cavou dois buracos na superfície 

da Terra e deles tirou duas criaturas vivas, que examinou com 
atenção. Ambas tinham pele nua e lisa, erguiam-se sobre os 
membros inferiores e olhavam seu criador como se esperassem 
ordens. 

– Eis o homem e a mulher! – exclamou Muluku, satisfeito. 
  

1. Como Muluku criou o homem e a mulher? 
 

 

 
2. Qual é o único verbo do modo subjuntivo que aparece no 
texto? 

 
 

3. Destaque nas frases as locuções verbais, identificando, 
em seguida, os respectivos verbos auxiliares e principais. 

a) Ela já estava sabendo da festa. 
 Verbo auxiliar: _________________________________________ 

 Verbo principal: _______________________________________ 

 

b) Íamos comprar livros novos, mas a livraria fechou. 
 Verbo auxiliar: _________________________________________ 

 Verbo principal: _______________________________________ 

 

c)  Eu havia vendido os primeiros lotes do ingresso com 
muita rapidez. 
 Verbo auxiliar: _________________________________________ 

 Verbo principal: _______________________________________ 

 

d) Teríamos tirado dez se não fosse aquele texto confuso. 
 Verbo auxiliar: _________________________________________ 

 Verbo principal: _______________________________________ 

 
4. Complete as lacunas com a forma nominal adequada dos 
verbos indicados entre parênteses. 

a)  Beatriz vive ________________ que me admira bastante 
(dizer). 

b)  Se você tivesse ________________ a pesquisa, não 
teríamos obtido nota baixa. (fazer)  

c)  Irei ________________ o possível para comparecer à 
reunião. (fazer) 

d)  Está tudo ________________, foram eles mesmos os 
culpados pela depredação do prédio. (comprovar) 

e)  Está ________________ o grande dia em que 
conheceremos o novo presidente da empresa. 
(chegar) 

f)  Está tudo ________________, iremos mesmo ao cinema 
no domingo. (combinar) 

g)  Não havia mais o que fazer, pois a confiança estava 
________________. (perder) 

h)  ________________ lá, avise-me, pois ficarei ansiosa por 
notícias. (chegar) 

 

5. Identifique a forma nominal em que se encontram os 
verbos destacados. 

a)  Trouxe algumas tarefas para fazer. 
 

 

b)  Fazendo tudo com calma conseguiremos concluir 
ainda hoje 

 

 

c)  Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. 
 

 

d)  Estiveram investigando minha casa estes dias. 
 

 
GABARITO 

1. Cavou dois buracos na superfície da Terra e dela tirou duas 
criaturas vivas. 

2. Esperassem. 
 

3.  

a)  auxiliar: estava; principal: sabendo 
b)  auxiliar: íamos; principal: comprar 
c)  auxiliar: havia; principal: vendido 
d)  auxiliar: teríamos; principal: tirado 

 
4.  

a)  dizendo 
b)  feito 
c)  fazer 
d)  comprovado 
e)  chegando 
f)  combinado 
g)  perdida 
h)  chegando 

5.  

a)  infinitivo 
b)  gerúndio 
c)  particípio 
d)  gerúndio 
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