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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Formas nominais do verbo 

(Infinitivo, Gerúndio, Particípio) 

 

Surfista famoso desliza em ondas na Indonésia mostrando o lixo no mar 

 

O surf é um dos esportes que melhor registra belas imagens da natureza.  

Mas dessa vez a coisa não estava tão bela. A foto foi registrada na costa de Java, na 

Indonésia, e mostra o famoso surfista Dede Suryana deslizando em uma „montanha de lixo‟.  

As imagens foram capturadas pelo fotógrafo Zak Noyle, conhecido por registrar diversos 

campeonatos mundiais de surf. Segundo ele: “O lixo de repente apareceu em grande massa 

quando estávamos na água, incluindo troncos de árvores do tamanho de carros, embalagens, 

garrafas e até uma bola de futebol”. [...]  

Apesar das belezas naturais, a Indonésia é reconhecida por ter problemas com o lixo, 

especialmente nas águas. De acordo com a National Geographic, o Rio Citarum tem tanto lixo 

__________________ em suas águas que em alguns pontos é impossível observar a própria 

água, impedindo qualquer prática de pesca.  

Diversos animais marinhos, como as tartarugas, sofrem com a poluição, por confundirem 

sacos plásticos com alimentos. Isso afeta também o ser humano, pois boa parte dos peixes 

capturados está com altos índices de substâncias tóxicas. Essas toxinas são absorvidas por nós 

quando comemos os peixes. [...] 

Disponível em: <http://www.jornalciencia.com>. 

 

Questão 1 – Na manchete “Surfista famoso desliza em ondas na Indonésia mostrando o lixo no 

mar”, registra-se o emprego de um verbo na forma nominal. Identifique-o: 

O verbo na forma de gerúndio “mostrando” foi empregado na manchete. 

 

Questão 2 – A lacuna, indicada no texto, deve ser preenchida com um verbo na forma de 

gerúndio. Assinale-o: 

a) “flutuando” 

b) “espalhado” 

c) “mergulhando” 

d) “jogado” 
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Questão 3 – Na passagem “[...] capturados está com altos índices de substâncias tóxicas.”, o 

sujeito da forma nominal em destaque é: 

a) “Diversos animais marinhos”. 

b) “sacos plásticos”. 

c) “alimentos”. 

d) “os peixes”. 

 

Questão 4 – Leia atentamente, as frases. Em seguida, assinale aquela em que o termo 

sublinhado é um verbo no infinitivo na frase: 

a) “O surf é um dos esportes que melhor registra belas imagens da natureza.” 

b) “[...] conhecido por registrar diversos campeonatos mundiais de surf.” 

c) “Apesar das belezas naturais [...]” 

d) “Isso afeta também o ser humano [...]” 

 

Questão 5 – O segmento “[...] em alguns pontos é impossível observar a própria água, impedindo 

qualquer prática de pesca.” apresenta respectivamente: 

a) particípio e gerúndio. 

b) infinitivo e particípio. 

c) gerúndio e infinitivo.  

d) infinitivo e gerúndio. 

 

Questão 6 – Na passagem “As imagens foram capturadas pelo fotógrafo Zak Noyle [...]”, a 

locução em evidência indica um fato: 

a) inacabado. 

b) previsível. 

c) concluído. 

d) hipotético.  

 

Questão 7 – Relacione, numerando conforme a indicação: 

 

1. Verbo no infinitivo                      2. Verbo no gerúndio                      3. Verbo no particípio 

 

(  3 ) “A foto foi registrada na costa de Java [...]” 

(  2 ) “[...] e mostra o famoso surfista Dede Suryana deslizando em uma „montanha de lixo‟.”  

(  2 ) “[...] incluindo troncos de árvores do tamanho de carros, embalagens [...]” 

(  1 ) “[...] a Indonésia é reconhecida por ter problemas com o lixo [...]” 

(  3 ) “Essas toxinas são absorvidas por nós quando comemos os peixes.” 


