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1. Leia o texto a seguir. 
 

ALICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice estava com sete anos quando viveu aventuras fantásticas. Certa tarde de verão, 
ela viu um coelho branco aparecer correndo na sua frente: ele falava, usava relógio e 
estava com muita pressa. Curiosa, ela o seguiu. 

O coelho pulou dentro de um buraco, e ela também. Foi assim que Alice entrou no 
País das Maravilhas. 

Lá, ela foi parar em uma sala onde encontrou uma garrafa. No rótulo, estava escrito: 
“beba-me”. Alice obedeceu e imediatamente ficou pequenina. Depois disso, a menina viu 
um bolo debaixo da mesa. Ela comeu um pedaço e cresceu novamente. Mas dessa vez, 
tornou-se quase giganta e chorou de tristeza. O coelho reapareceu e, assim que ela o viu, 
começou a encolher. Ficou tão miúda que quase se afogou em suas próprias lágrimas. 
Porém, como sabia nadar, conseguiu escapar. 

Além do coelho, Alice encontrou um rato falante e outros animais: porcos, peixes, 
sapos e um gato mágico que nunca parava de rir. O gato contou a Alice que era louco, 
mas que isso não fazia diferença alguma, porque lá todos eram loucos – o País das 
Maravilhas era o país das loucuras. 

CARROLL, Lewis.  Alice no País das Maravilhas 
Rio de Janeiro, Arara Azul, 2010. (adaptado) 

 
Responda: 
 
2. Alice viveu aventuras fantásticas. Uma de suas aventuras começou quando o coelho 

branco pulou dentro do buraco e ela também.  Em que lugar ela entrou? 

 _____________________________________________________________________ 
 
3. Em sua aventura, Alice ficou pequenina e depois ficou quase giganta. 

O que ela fez, para acontecer cada uma destas situações? 

*___________________________________________________________________ 

*___________________________________________________________________ 
 
4. Em outro momento, Alice ficou tão miúda que quase se afogou. Ela quase se afogou 

num rio? Na praia? Onde aconteceu este fato? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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1ª Conjugação: verbos terminados em AR 

2ª Conjugação: verbos terminados em ER 

3ª Conjugação: verbos terminados em IR 
 

5. Esta é a garrafa que Alice encontrou, escreva a frase que estava escrita em seu 
rótulo. 

 
  

6. A frase que escreveu tem um verbo, qual? 

 _____________________________________________________________________ 
 

Este verbo pertence a qual conjugação?____________________________________ 
 
7. Vamos brincar de caçada? 

Procure no texto e envolva os verbos a seguir.  
 

SEGUIR    -    ENCONTRAR    -    OBEDECER 
 

Complete o quadro das conjugações. Atenção!!!! Estes verbos estão flexionados. 
 

Verbo de 1ªConjugação Verbo de 2ªConjugação Verbo de 3ªConjugação 

   

 

 
Existem palavras que nos ajudam a mostrar as ações que 
executamos, são os verbos, classe de palavras essenciais em 
qualquer frase ou texto. Eles também 
indicam estado ou fenômeno da natureza. 

 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/verbos (fragmento) 

 
8. Na frase: “O coelho pulou dentro de um buraco, e ela também.” 

 
Em que tempo verbal está o verbo sublinhado? ______________________________ 
 
Este verbo indica ação ou fenômeno da natureza? ____________________________ 

 
9. Escreva uma frase, usando um verbo que indique fenômeno da natureza. 
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USO DE X E SC 
 
 
10. Complete as palavras corretamente, marcando com um X na letra usada.   

 

Palavras X SC 

pi__ina   

e__elência   

cre__imento   

na__ente   

 
 
 
 
 


