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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Poder da mesada 

 

 Delegar aos filhos a administração de pequenos gastos por meio de uma mesada pode 

ser uma boa estratégia para que crianças de 7 anos aprendam na prática o que muitas vezes 

tentamos ensinar com broncas, reclamações e castigos. Sem abrir mão demais e usando o bom 

senso, defina um valor mensal para despesas com lanche escolar e lazer – na cidade de São 

Paulo, uma boa média é de 25 a 30 reais mensais. Não estimule previamente o endividamento: 

se for necessário adiantar uma pequena quantia porque o dinheiro acabou antes da hora, 

desconte na mesada seguinte. Ajude seu filho a criar o hábito de anotar gastos em um caderno 

ou no computador e analisem juntos. Estimule a poupança, oriente as escolhas e logo terá ótimos 

administradores financeiros em casa. 

“Cláudia”, ed. Abril, n. 5, ano 48, p. 146, mar. 2009. 
 

Questão 1 – O verbo sublinhado foi flexionado no modo imperativo afirmativo em: 

a) “Delegar aos filhos a administração de pequenos gastos [...]” 
b) “[...] para que crianças de 7 anos aprendam na prática [...]” 
c) “[...] defina um valor mensal para despesas com lanche escolar e lazer [...]” 
d) “[...] se for necessário adiantar uma pequena quantia [...]” 
 

Questão 2 – “Delegar aos filhos a administração de pequenos gastos [...]”. Reescreva essa frase, 
passando o verbo em destaque para a forma imperativa afirmativa: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Em todas as alternativas, o verbo no imperativo afirmativo, presente na frase, foi 

corretamente apontado nos parênteses, exceto em: 

a) “[...] desconte na mesada seguinte.” (“desconte”) 
b) “Ajude seu filho a criar o hábito de anotar gastos [...]” (“Ajude”) 
c) “[...] em um caderno ou no computador e analisem juntos.” (“analisem”) 
d) “[...] oriente as escolhas e logo terá ótimos administradores financeiros em casa.” (“terá”) 
 

Questão 4 – Identifique a passagem do texto que apresenta o emprego do imperativo negativo: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Os verbos no imperativo, que compõem o texto, indicam: 

a) orientações aos pais. 

b) ordens aos pais. 

c) pedidos aos pais. 

d) desejos dos pais. 

 


