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ALUNO(A):                                                                                                                                                                                         Nº 

SERÁ PERMITIDO apenas o uso de caneta em material 
transparente. 
NÃO É PERMITIDO.  
▪ Usar lápis grafite, borracha e corretivo; 
▪ Empréstimo de material; 

▪ Portar celular e outros dispositivos eletrônicos, como relógio 
inteligente. 

▪ Caso seja detectado o uso na hora da prova o mesmo será recolhido e 

entregue apenas ao responsável, sendo anuladas todas as provas do 
dia. 
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O MODO IMPERATIVO  

O modo imperativo é usado na gramática para dar 

comandos, ordens, fazer um pedido, um convite ou dar um 

conselho. Muito usado em propagandas e mensagens 

publicitárias, o modo imperativo tem por objetivo induzir o 

indivíduo a uma ação. O imperativo não admite a primeira 

pessoa do singular. Ele pode aparecer de duas formas: 

imperativo afirmativo e imperativo negativo.  

 

Estude mais!  

 
 

IMPERATIVO 

O modo imperativo possui duas formas distintas, a positiva e 

a negativa, cada qual formada de uma maneira específica. 

 

IMPERATIVO AFIRMATIVO 

FORMAÇÃO 

No caso das pessoas “tu” e “vós”, o imperativo afirmativo é 

formado a partir do presente do indicativo, eliminando-se o 

“s” ao final da conjugação. Para as demais pessoas, a 

formação é igual à do presente do subjuntivo. 

 

Exemplo: 

Talvez ele chegue cedo. (Presente do subjuntivo) 

Chegue cedo. (Imperativo afirmativo) 

 

IMPERATIVO NEGATIVO 

FORMAÇÃO 

O imperativo negativo é sempre idêntico ao presente do 

subjuntivo: 

AMAR 

Não ames tu 

Não ame você 

Não ame ele 

Não amemos nós 

Não ameis vós 

Não amem vocês 

Não amem eles  

O modo imperativo é usado: 

 

1. Para expressar ordens e conselhos: 

“- Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o 

romance dos Mosqueteiros.” (Machado de Assis, 1899) 

Filho, faça o dever de casa e não chegue tarde! 

  

 

2. Para expressar pedidos e súplicas: 

Perdoai as nossas ofensas. 

Vamos ao cinema?  

 

Observações: 

1. O modo imperativo não possui primeira pessoa do 

singular, já que é impossível dar uma ordem ou fazer um 

pedido a si mesmo. 

2. É muito comum a substituição do imperativo pelo 

presente do indicativo, como forma de suavizar a 

maneira com que as ordens são dadas: 

“- Eh! Gaetaninho! Vem pra dentro.” (Alcântara Machado, 

2004) 

- O que faço agora? 

- Você põe a panela no fogo. 

3. O imperativo, em alguns casos, também pode ser 

substituído pelo gerúndio ou pelo futuro do presente 

simples: 

Andando, pessoal, andando! Precisamos concluir o 

trajeto ainda hoje! 

Iremos para a sala do diretor agora. 

 

EXERCÍCIOS 

1) Assinale a resposta correspondente a alternativa que 

completa corretamente os espaços em branco:  

Não .................... Você não acha preferível que ele se 

........................ sem que você o ......................?  

a) interfere - desdiz - obriga  

b) interfira - desdisser - obrigue  

c) interfira - desdissesse - obriga  
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d) interfere - desdiga - obriga  

e) interfira - desdiga - obrigue  

 

2) A forma verbal do imperativo NÃO está correta na frase: 

a) Tu falas demais! Fala um pouco menos!  

b) Você fala demais! Fale um pouco menos!  

c) Nós falamos demais! Falemos um pouco menos! 

d) Vós falais demais! Faleis um pouco menos!  

e) Eles falam demais! Falem um pouco menos! 

 

3) Considerando o emprego do imperativo dos verbos 

entre parênteses, assinale a série que preenche 

corretamente as frases abaixo: 

Menino, .......... amigo de seus pais. (ser)  

Menino ........... bondoso com teus amigos. (ser)  

Prepare-se para partir e ......... os livros na estante. 

(pôr) 

............ eternamente teu glorioso nome. (honrar)  

............ bons em vossas ações. (ser) 

a) sede – sejas – ponhas – honrai – sê  

b) seje – sejais – ponde – honra – sejais  

c) sê – sede – põe – honres – sede  

d) seja – sejas – põe – honre – sejais  

e) seja – sê – ponha – honra – sede  

 

4) Segundo o exemplo, assinale a alternativa correta: 

Jogar? Jogai vós. Faça o mesmo com os verbos: trazer, 

tragar, ir, ler. 

a)  trazei, tragai, ide, lede  

b) tragam, traguem, vão, leiam  

c) trazeis, tragais, ides, ledes  

d) tragais, tragueis, vades, leiais  

e) traze, traga, vão, leia  

 

5) Aponte a alternativa correta:  ........... em ti; mas nem 

sempre ................ dos outros. 

a) Creias – duvides  

b) Crê – duvidas  

c) Creias – duvidas  

d) Creia – duvide  

e) Crê – duvides  

 

6) Nas frases abaixo, identifique o verbo no modo 

imperativo, classificando-o em imperativo afirmativo ou 

imperativo negativo. Diga, também, em que pessoa o 

verbo está conjugado:  

a) Bom dia! Levante, seu dorminhoco. O sol já está 

alto!  

b) Não dê as costas para a sorte!  

c) Venha escolher o livro que quiser!  

d) Dança! Exercitar-se faz bem à saúde e ao coração.  

e) “Estudem para a prova, alunos!”  

 

7) Conjugue os verbos entre 

parênteses na 2ª pessoa do 

singular: 

 __________ (bater) os ovos com o açúcar, óleo, 

achocolatado e farinha, depois ____________ 

(adicionar) a água quente e por último o fermento em 

pó. __________ (assar) em forno com temperatura 

média por 40 minutos, ___________ (desenformar) 

quente. Cobertura: _________ (colocar) todos os 

ingredientes em uma panela e __________ (levar) ao 

fogo até que levante fervura, ___________ (despejar) 

ainda quente em cima do bolo.  

 

8) Reconhecer e classificar, em cada um dos períodos, as 

expressões que denotam: lugar, tempo, 

modo, finalidade, causa, instrumento e companhia. 

a) O aluno escreve bem. 

b) Ele estudou para médico. 

c) Tremiam de frio. 

d) Fechou a porta com a chave. 

e) Ela saiu com a Maria. 

f) Não saiu cedo por causa da chuva. 

g) Os vizinhos falaram do incêndio com tristeza. 

 

9) Sublinhe e classifique os adjuntos adverbiais das 

seguintes orações: 

a) Os alunos fizeram a tarefa com atenção. 

b) Em dezembro Marcelo terminará a faculdade. 

c) A criança foi internada por causa da febre alta. 

d) As jóias foram encontradas no fundo de uma 

gaveta. 

e) Anete caminhava tranquilamente com seu 

namorado.  

 

10) Reescreva as orações, inserindo um adjunto 

adverbial SOLICITADO NOS PARÊNTESES.  

a) Vou passar o feriado de 7 de setembro com minha 

família.(LUGAR) 

b) Uma vendedora ambulante foi atropelada.(TEMPO 

c) Daniela discutiu com seu marido.(TEMPO) 

d) A inspetora de alunos flagrou os alunos 

fumando.(LUGAR) 

e) Os quatro atletas foram punidos.(CAUSA) 

 

                                                                                          

BOM ÊXITO!!! 

 


