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Português

TEMPOS E MODOS VERBAIS – VERBOS

Tempos verbais do Indicativo
1. Presente – é empregado para expressar um fato que ocorre no momento em que se fala;
para expressar algo frequente, habitual; para expressar um fato passado, geralmente
nos textos jornalísticos e literários (nesse caso, trata-se de um presente que substitui o
pretérito).
“Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar
seus abraços. É verdade, eu não minto.” (Caetano Veloso)
“Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor.” (Roberto Carlos)
2. Pretérito Perfeito – revela um fato concluído, iniciado e terminado no passado.
“Pra você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que tive e vi sem me deixar sentir sem
conseguir provar.” (Nando Reis)
“Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora.” (Natiruts)
3. Pretérito Imperfeito – pode expressar um fato no passado, mas não concluído ou uma ação
que era habitual, que se repetia no passado.
“Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai
morreu. Era o terror da sertania onde morava...” (Legião)
4. Pretérito mais-que-perfeito – expressa um fato ocorrido no passado, antes de outro
também passado.
“E se lembrou de quando era uma criança e de tudo o que vivera até ali.” (Legião)
Eu já reservara a passagem, quando ele desistiu da viagem.
5. Futuro do presente – indica um fato que vai ou não ocorrer após o momento em que se
fala.
“Verás que um filho teu não foge à luta”. (Hino Nacional)
Os professores comentarão a prova depois do concurso.
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6. Futuro do pretérito – expressar um fato futuro em relação a um fato passado, habitualmente
apresentado como condição. Pode indicar também dúvida, incerteza.
“Estranho seria se eu não me apaixonasse por você.”
“Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no
inverno.” (Frejat)

Tempos verbais do Subjuntivo
1. Presente – expressa um fato atual exprimindo possibilidade, um fato hipotético
Espero que o André Vieira faça um churrasco.
Talvez eu volte com você.
Só quero que ela retorne para mim.
2. Pretérito imperfeito – expressa um fato passado dependente de outro fato passado.
“Mas se eu ficasse ao seu lado de nada adiantaria. Se eu fosse um cara diferente sabe lá como
eu seria.” (Engenheiros)
3. Futuro – indica uma ação hipotética que poderá ocorrer no futuro. Expressa um fato futuro
relacionado a outro fato futuro.
Se eu fizer 18 acertos, passarei.
Se vocês se concentrarem, a aula termina mais cedo!
Disse-me que fará quando puder.
“Quando o segundo sol chegar...” (Nando Reis)

Cuidado com eles!
Ter – tiver – Se ela mantiver a calma, passará!
Ver – vir – Quando ela vir a bagunça, ficará brava!
Vir – vier – Se isso lhe convier, será interessante!
Pôr – puser – Se você dispuser de tempo, faça o curso.
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Imperativo
Presente do
indicativo
EU
TU
ELE
NÓS
VÓS
ELES

IMPERATIVO
AFIRMATIVO

Presente do
Subjuntivo

IMPERATIVO
NEGATIVO

QUE EU
QUE TU
QUE ELE
QUE NÓS
QUE VÓS
QUE ELES

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

1. EU
2. Ele = você
Eles = vocês
3. Presente do indicativo = tu e vós – S = Imperativo Afirmativo
4. Presente do subjuntivo (Que) – completa o restante da tabela.

www.acasadoconcurseiro.com.br

5

Exercícios
1. Complete
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Ele ____________ no debate. Porém, eu não _____________ (intervir – pretérito perfeito)
Se eles não ___________ o contrato, não haveria negócio. (manter)
Se o convite me _____________, aceitarei. (convir)
Se o convite me _____________, aceitaria. (convir)
Quando eles __________ o convite, tomarei a decisão. (propor)
Se eu ____________ de tempo, aceitarei a proposta. (dispor)
Se eu ______________ de tempo, aceitaria a proposta. (dispor)
Se elas __________ minhas pretensões, faremos o acordo. (satisfazer)
Ainda bem que tu _________ a tempo. (intervir – pretérito perfeito)
Quem se ____________ de votar deverá comparecer ao TRE. (abster – futuro do subjuntivo)
Quando eles __________ a conta, perceberão o erro. (refazer)
Se eles _______________ a conta, perceberiam o erro. (refazer)
Quando não te ____________, assinaremos o contrato. (opor)
Se eu ___________ rico, haveria de ajudá-lo. (ser )
Espero que você _______ mais atenção a nós. (dar )
Se ele ________________ no caso, poderia resolver o problema. (intervir)
Eu não __________ nesta cadeirinha! ( caber – presente indicativo)
Se nós ____________ sair, poderíamos. (querer)
Quando ela ___________ o namorado com outra, vai ficar uma fera! (ver – futuro do
subjuntivo)
t) e ela __________ aqui com o namorado, poderá se hospedar aqui. (vir – futuro do subj.)
2. Complete as lacunas com a forma do imperativo mais adequada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Por favor, ___________ à minha sala, preciso falar com você. (vir)
__________ para nós. Participe do nosso programa. (ligar)
__________ agora os documentos que lhe pedimos hoje. (enviar)
__________ a sua boca e ________ quieto. (calar e ficar)
_______ até o guichê 5 para receber a sua ficha de inscrição. (ir)
_______ a sua casa e _______ o dinheiro num fundo. (vender e pôr)
_______ o seu trabalho e ________ os resultados. (fazer e ver)
Vossa Excelência está muito nervoso. _________ calma. (ter)
Só me resta lhe dizer uma coisa: ________ feliz. (ser)

3. Complete
a) Já lhe avisei! ____________ esse objeto com cuidado. (pegar)
b) Já te avisei! _____________ esse objeto com cuidado. (pegar)
c) Vocês aí! ________________ com mais entusiasmo. (cantar)
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