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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 
Leia:  

Água 

 

A água é um recurso natural precioso, essencial para a nossa sobrevivência. Milhões de 

litros de água tratada pingam das torneiras todos os dias e não são utilizados no consumo. No 

Brasil, o desperdício de água é muito grande em razão do mau uso deste recurso. [...]  

Lavando as mãos, escovando os dentes ou fazendo a barba ─ não deixe a torneira aberta, 
você economizará de 12 a 80 litros de água. [...]  

Descarga ─ uma descarga quando acionada, por seis segundos, consome de 6 a 10 litros 
de água. Aperte a descarga apenas o tempo necessário. Evite pressionar a válvula sem 

necessidade. [...]  

Não tome banho demorado ─ 5 minutos de chuveiro ligado liberam, em média, 60 litros de 
água; 20 minutos consomem 120 litros. Reduzindo 1 minuto do seu banho você pode economizar 

de 3 a 6 litros de água. Desligue o chuveiro quando estiver se ensaboando. 

 

Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. 

 

Questão 1 – O verbo grifado está na forma de gerúndio em: 

(     ) “[...] não deixe a torneira aberta [...]” 
(     ) “Evite pressionar a válvula sem necessidade.” 
(     ) “Reduzindo 1 minuto do seu banho [...]” 
 

Questão 2 – Identifique os verbos no gerúndio que compõem o segundo período do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Complete esta frase com o gerúndio do verbo “pingar”: 
 

“Milhões de litros de água tratada ficam _________________das torneiras todos os dias e não 
são utilizados no consumo.” 
 

Questão 4 – “Aperte a descarga apenas o tempo necessário. Evite pressionar a válvula sem 

necessidade”. Una os dois períodos, substituindo o verbo “Evite” pelo gerúndio correspondente: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Questão 5 – No trecho “Desligue o chuveiro quando estiver se ensaboando.”, o verbo no 
gerúndio “ensaboando” forma uma locução, empregada no modo: 
(     ) indicativo  

(     ) subjuntivo  

(     ) imperativo  


