
 

Aula 
39B O Modo Imperativo no Texto 

Embora o “imperativo” esteja ligada à ideia de "comando", nem 
sempre usamos esse modo verbal para dar uma ordem. Quase sempre, 
nossa intenção, ao utilizar o imperativo, é estimular alguém a cumprir a 
ação indicada pelo verbo. Mas também usamos o imperativo para proibir, 
orientar, convidar, etc. Geralmente encontramos em textos como: 

 Receitas culinárias  
 Bulas de remédio 
 Manuais de instrução 
 Anúncios publicitários 
 Campanhas educativas 
 Orientações diversas 

 

BRIGADEIRO DE MICRO-ONDAS 
 

Ingredientes: 
1 lata de leite condensado, 
2 colheres (sopa) de chocolate em pó, 
1 colher (sobremesa) de margarina, 
quanto baste de chocolate granulado 
 

Modo de preparo: 
Coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, num 
refratário fundo e mexa bem. Leve ao microondas por 3 minutos na 
potência alta. Retire, mexa bem e depois coloque mais 4 minutos no micro-
ondas em potência alta. Retire, mexa novamente até ficar homogêneo, 
transfira a massa obtida para um prato raso. Espere esfriar e enrole os 
docinhos.... 
 

Atenção: Nem sempre um pedido ou ordem é feito por um verbo no 
imperativo, dependendo mais no contexto e da semântica do discurso. 
Por exemplo: se um patrão diz “eu quero os relatórios prontos até meio 
dia”; se uma mãe irritada diz “eu gostaria que você arrumasse sua 
cama”; um professor diz “é melhor estudar para a prova”. 
 

 

01. Observe a tirinha abaixo. 

 
a) No primeiro quadrinho Mafalda expressa sua indignação. Com quem ela está 
irritada? Explique. 
b) Explique a fala de Mafalda no último quadrinho? Que relação as “ordens” 
poderiam ter com a identidade da pessoa? 
02. Leia atentamente a letra da música “Admirável Chip Novo”, da cantora Pity 
e diga que relação a música tem com a tirinha de Mafalda. 
 

Pane no sistema, alguém me desconfigurou 
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido  
Eu sempre achei que era vivo  
 

Parafuso e fluído em lugar de articulação  
Até achava que aqui batia um coração  
Nada é orgânico é tudo programado  
E eu achando que tinha me libertado  
 

Mas lá vem eles novamente 
Eu sei o que vão fazer 
Reinstalar o sistema 

Pense, fale, compre, beba  
Leia, vote, não se esqueça  
Use, seja, ouça, diga  
Tenha, more, gaste, viva 
 
Pense, fale, compre, beba  
Leia, vote, não se esqueça  
Use, seja, ouça, diga 
 
Não senhor, sim senhor 
Não senhor, sim senhor 

 

03. Na tirinha, que verbo está imperativo e qual foi a intenção ao utilizá-lo? 

 
04. Elabore uma instrução sobre como usar um aparelho ou aplicativo. 


