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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 
 

Verbos no modo subjuntivo 

Leia: 

Preparação do banho do gato 

 
Acostume o seu gato com o banho desde pequeno. Assim, o processo será mais agradável 

para você e para ele. Se ele não for acostumado desde pequeno, o nível de estresse do seu gato 

(e seu também) pode ser extremamente grande, sendo possível que seu gato chore, grite e 
arranhe para sair da banheira. Por essa razão, use uma camiseta de manga comprida para 
prevenir arranhões. 

Antes de lavar o seu gato, deixe o shampoo, as escovas e as toalhas ao seu alcance. 

Sempre use um ralo para não entupir os canos da sua casa com pelos. É muito importante que 
você ___________ melhor de seu animal, que você entenda o comportamento felino. 

 
Disponível em: <http://www.linkanimal.com.br>. 

 

Questão 1 – O verbo destacado está no modo subjuntivo no segmento: 
(     ) “Assim, o processo será mais agradável para você e para ele.” 
(     ) “Por essa razão, use uma camiseta de manga comprida para prevenir arranhões.” 
(     ) “[...] que você entenda o comportamento felino.” 
 

Questão 2 – Na passagem “Se ele não for acostumado desde pequeno [...]”, o verbo no modo 
subjuntivo foi empregado para exprimir: 
(     ) uma hipótese.  
(     ) uma condição.  
(     ) uma sugestão.  
 

Questão 3 – Sublinhe os verbos no modo subjuntivo neste fragmento do texto: 
 

“[...] sendo possível que seu gato chore, grite e arranhe para sair da banheira.” 
 

Questão 4 – Os verbos no modo subjuntivo sublinhados anteriormente expressam: 
(     ) ações possíveis do seu gato. 
(     ) estados possíveis do seu gato.  
(     ) características possíveis do seu gato. 

 
Questão 5 – Complete o espaço, indicado abaixo, com o verbo “cuidar” no tempo presente do 
modo subjuntivo: 
 

“É muito importante que você ___________ melhor de seu animal [...]” 


