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Verbos impessoais e unipessoais 

Impessoais: são os verbos que não se conjugam na 1ª pessoa (eu e nós) e na 2ª pessoa 
(tu e vós). Normalmente, são usados na 3ª pessoa do singular. Os principais verbos 
impessoais são: 

A) haver  quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou fazer (em orações 
temporais). 

Por exemplo: 

Havia poucos ingressos à venda. (Havia = Existiam) 
Houve duas guerras mundiais. (Houve = Aconteceram) 
Haverá reuniões aqui. (Haverá = Realizar-se-ão) 
Deixei de fumar há muitos anos. (há = faz) 

Observações: 

1º. Se o verbo haver for auxiliar de outro verbo (em construções como: havia comprado, por 
exemplo), a oração concorda normalmente com o sujeito: 

Os convidados já haviam saído. 

2º. O verbo haver significando - ter, possuir, obter, portar-se, conduzir-se, ajustar contas - 
concorda normalmente com o sujeito: 

Os cientistas houveram (obtiveram, tiveram) resultados favoráveis. 
Nem todos se houveram (portaram-se, conduziram-se) como convinha. 
Os que destruírem o meio ambiente se haverão com a justiça. 

3º. Haver quando indica horas, “não varia”: 

Há seis horas que o dia raiou. 

4º. O verbo existir não é verbo impessoal, possui sujeito com o qual concorda normalmente: 

Nesta cidade existem bons médicos. 

B) fazer, estar  quando indicam tempo. 
Por exemplo: 

Faz invernos rigorosos no Sul do Brasil. 
Era primavera quando a conheci. 
Estava frio naquele dia. 

C) Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza (usados no sentido próprio) são 
impessoais: chover, ventar, nevar, gear, trovejar, amanhecer, escurecer, etc. 

Por exemplo: 

Choveu muito ontem 

Observação: 

Quando, porém, se constrói, “Amanheci mal-humorado”, usa-se o verbo “amanhecer” em 
sentido figurado. 
Qualquer verbo impessoal, empregado em sentido figurado, deixa de ser impessoal para ser 
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pessoal. 

Por exemplo: 

Amanheci mal-humorado. (Sujeito desinencial: eu) 
Choveram candidatos ao cargo. (Sujeito: candidatos) 
Fiz quinze anos ontem. (Sujeito desinencial: eu) 

D) Ser  na indicação das horas, datas e distâncias é impessoal e concordará com a 
expressão designativa de hora, data ou distância: 

Seriam seis e meia da tarde. 
Hoje são vinte e um do mês, não são? 
Da estação a fazenda são três léguas. 

Mas Atenção: se aparecer a palavra dia antes da expressão numérica, o verbo concorda 
com a palavra. Assim diremos: 

Hoje é dia 31 de outubro. 

No caso de locução verbal, é o “verbo auxiliar” do verbo ser que concorda com o predicativo: 

Devem ser dez horas. 

E) São impessoais, ainda: 

1. o verbo passar (seguido de preposição), indicando tempo. 
Ex.: Já passa das seis. 

2. os verbos bastar e chegar (seguidos da preposição de), indicando suficiência. 
Ex.: Basta de tolices. Chega de blasfêmias. 

3. o verbo deu + para (da língua popular), equivalente de “ser possível”. Por exemplo: 
Não deu para chegar mais cedo. 
Dá para me arrumar uns trocados? 

Unipessoais: são aqueles que se conjugam apenas nas terceiras pessoas, do singular e do 
plural. 

Por exemplo: 
A fruta amadureceu. / As frutas amadureceram. 

Obs.: os verbos unipessoais podem ser usados como verbos pessoais na linguagem 
figurada: 
Teu irmão amadureceu bastante. 

Os principais verbos unipessoais (conjugados apenas na 3ª pessoa) são: 

1. Os verbos que significam vozes de animais: 

bramar: tigre 
bramir: crocodilo 
cacarejar: galinha 

coaxar: sapo 
cricrilar: grilo 

2. cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer, ser (preciso, necessário, etc.). 

3. fazer e ir, em orações que dão ideia de tempo, seguidos da conjunção que. 
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Exercícios 

Faça a Concordância correta usando uma das duas formas entre parênteses: 
01 – (Faz / Fazem) vinte minutos que estamos a sua espera. 
02 – (Havia / Haviam) poucas vagas para o curso. 
03 – Conhecido o resultado da votação, (choveu / choveram) vaias. 
04 – Não (havia / haviam) vizinhos naquele deserto. 
05 – (Havia / Haviam) já dois anos que não nos víamos. 
06 – Conhecera-o assim, (fazia / faziam) quase vinte anos. 
07 – (Deverá haver / Deverão haver) cinco anos que ocorreu o incêndio. 
08 – Aqui (faz / fazem) verões terríveis. 
09 – (Vai fazer/ Vão fazer) cem anos que nasceu o genial artista. 
10 – (Começou a haver / Começaram a haver) abusos. 
11 – Não (podem / pode) haver rasuras neste documento. 
12 – (Haviam / Havia) muitos anos que não vinha ao Rio. 
13 – (Choviam / Chovia) insultos entre os torcedores, após o jogo. 
14 – Talvez ainda (haja / hajam) vagas naquela escola. 
15 – Por cima do fogão (deviam / devia) haver fósforos. 
16 – (Fazem / Faz) hoje precisamente sete anos. 
17 – Não pode (haverem / haver) boas leis sem bons legisladores. 
18 – (Vai / Vão) haver grandes festas. 
19 – Nas fazendas (haveriam / haveria) alimentos frescos e baratos. 
20 – Males inevitáveis (iam / ia) chover sobre mim. 
21 – Naquela época (tinha / tinham) muitos feriados religiosos. 
22 – (Faz / Fazem) mil anos que aquela estrela está ali. 
23 – (Vai / Vão) haver desistências. 
24 – Nessa época (haviam / havia) ali muitas rivalidades. 
25 – (Faz / Fazem) alguns anos que nós viajamos. 
26 – (Há / Hão) de haver razões para ele não vir. 
27 – Após a reunião (haverá / haverão) debates. 
28 – (Houve / Houveram) alterações na folha de pagamento. 
29 – Nos rios e lagos não (havia / haviam) mais peixes. 
30 – (Há / Hão) de existir ainda outro motivo. 
31 – Na minha turma (havia / haviam) alunos brilhantes. 
32 – No Rio de Janeiro (faz / fazem) dias muito bons. 
33 – (Haveria / Haveriam) estrelas brilhando no céu? 
34 – (Deve \ Devem) fazer uns cinco anos que não vou lá. 
35 – Não parecia que dali (houvessem / houvesse) saído tantas riquezas. 
36 – Na cidade (havia / haviam) poucos médicos. 
37 – Cinco meses (vai / vão) fazer que não chove mais no sertão. 
38 – (Deve / Devem) haver alternativas energéticas. 
39 – (Deve / Devem) existir outras opções de investimentos. 
40 – A noite está tão fria que (chove / chovem) tristezas em meu pensamento. 
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Formação dos tempos verbais 

Lembrando que: 

Os verbos flexionam-se em:  

 Pessoa: Número: 

 1ª pessoa singular 

 2ª pessoa plural 

 3ª pessoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os verbos flexionam-se em: 

 Modo: Tempo: 

 Indicativo presente 

 Subjuntivo passado 

 Imperativo futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pessoa + número

1ª p.s. ‐ eu

2ª p.s. ‐ tu

3ª p.s. ‐ ele

1ª p.p. ‐ nós

2ª p.p. ‐ vós

3ª p.p. ‐ eles

 

Modo indicativo

Presente

Pretérito

perfeito

imperfeito

mais‐que‐perfeito

Futuro

do presente

do pretérito
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Tomando-se como referência o momento em que se fala, a ação expressa pelo verbo 
pode ocorrer em diversos tempos. Veja: 

Tempos do Indicativo 

Presente – Expressa um fato atual. 

Por exemplo: 
Eu estudo neste colégio. 

Pretérito imperfeito – Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual, mas que 
não foi completamente terminado. 

Por exemplo: 
Ele estudava as lições quando foi interrompido. 

Pretérito perfeito – Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual e que foi 
totalmente terminado. 

Por exemplo: 
Ele estudou as lições ontem à noite. 

Pretérito-mais-que-perfeito – Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. 

Por exemplo: 
Ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. (forma composta) 
Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. (forma simples) 

Futuro do presente – Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação 
ao momento atual. 

Por exemplo:  
Ele estudará as lições amanhã. 

Futuro do pretérito – Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado 
fato passado. 

Por exemplo: 
Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. 

Formas verbais simples: 

Modo 
subjuntivo

Presente

Pretérito imperfeito

Futuro

Modo 
imperativo

afirmativo

negativo
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Pretérito perfeito – Expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar 
até o momento atual. 

Por exemplo: 
Tenho estudado muito para os exames. 

Pretérito mais-que-perfeito – é a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no 
Pretérito imperfeito do indicativo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o 
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo simples. 

Por exemplo: 
Eu já tinha estudado no Maxi, quando conheci Magali. 

Futuro do presente – Enuncia um fato que deve ocorrer posteriormente a um momento 
atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. 

Por exemplo: 
Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. 

Futuro do pretérito – Enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um 
determinado fato passado. 

Por exemplo:  
Se eu tivesse ganho esse dinheiro, teria viajado nas férias. 

Tempos do Subjuntivo 

Presente – Enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. 
Por exemplo: 
É conveniente que estudes para o exame. 

Pretérito imperfeito – Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. 

Por exemplo: 
Eu esperava que ele vencesse o jogo. 

Obs.: o pretérito imperfeito é também usado nas construções em que se expressa a ideia de 
condição ou desejo. 

Por exemplo: 
Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. 

Futuro do presente (simples) – Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em 
relação ao atual. 

Por exemplo: 
Quando ele vier à loja, levará as encomendas. 

Obs.: o futuro do presente é também usado em frases que indicam possibilidade ou desejo. 

Por exemplo: 
Se ele vier à loja, levará as encomendas. 

Formas verbais compostas 

Formas verbais simples: 



Língua Portuguesa – Gramática: Lista 1 

Verbos 

Página 7 de 15 

Colégio Integral – série 7º ano – 1º bimestre - 2012 

 
7

Pretérito perfeito (composto) – Expressa um fato totalmente terminado num momento 
passado. 

Por exemplo: 
Embora tenha estudado bastante, não passou no teste. 

Pretérito mais-que-perfeito (composto) – Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já 
terminado. 

Por exemplo: 
Embora o teste já tivesse começado, alguns alunos puderam entrar na sala de exames. 

Futuro do presente (composto) – Enuncia um fato posterior ao momento atual mas já 
terminado antes de outro fato futuro. 

Por exemplo: 
Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. 

Exercícios 

1) I) Escreva frases no pretérito mais que perfeito do indicativo dos verbos apresentados em 
negrito, utilizando as palavras e os sinais de pontuação dados. 

a) objetivos / sempre / os / Eu/ ! / atingir 
b) Eles/ nessa / caber /tenda / ? 
c) Eles /passear / . / conosco / praia / na  

II) Reescreve agora as frases utilizando o futuro do presente do indicativo. 

2) Preencha os espaços em branco com o pretérito perfeito ou pretérito imperfeito do 
indicativo, escolhendo o tempo adequado a cada frase. 

a) Ele __________ (comprar) a jornal, enquanto _______________ (esperar) por ti. 

b) Finalmente, ____________ (perceber) que tu _______________ (estar) brincando. 

c) Em criança, o João ___________ (brincar) muito. Ontem, o João _______ (brincar) muito. 

3) Conjugue os seguintes verbos nos tempos compostos do indicativo abaixo indicados. 
LER: Pretérito perfeito composto ABRIR: Pretérito mais-que-perfeito composto. 

Eu _________________________ Eu __________________________ 

Tu _________________________ Tu __________________________ 

Ele _________________________ Ele __________________________ 

Nos _________________________ Nos __________________________ 

Vós _________________________ Vós __________________________ 

Eles _________________________ Eles __________________________ 

Formas verbais compostas 
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4) Faça a correspondência entre os números e as letras de forma a construir afirmações 
verdadeiras. 
 a) indica a ação como possível, desejável, eventual ou duvidosa; 
1 – Modo Indicativo b) apresenta a ação como realidade 
2 – Modo Imperativo c) é utilizado para dar ordens, advertências e conselhos ou 
3 – Modo Subjuntivo para fazer um pedido 

5) Complete as formas verbais, escrevendo corretamente a forma verbal indicada entre 
parênteses. 

a) Se eu ___________ (corrigir) sempre as palavras que eu erro, chegarei ao fim do ano 
escrevendo corretamente. 
b) Talvez elas _____________ (vir) de carro. 
c) Nós _______________ (visitar) o Museu do Brinquedo no ano passado. 
d) No futuro, eu _________________ (gostar) de ser jornalista. 
e) Antigamente, as pessoas não ______________ (ter) celulares. 
f) Ontem, __________________ (conhecer) um escritor muito famoso. 
g) Quando cheguei ao ponto, o ônibus já ______________ (partir). 

6) Identifica os modos e os tempos verbais das formas verbais a negrito nas seguintes 
frases: 

Ex. Eles compraram um livro muito interessante. 
Modo: Indicativo / Tempo: Pretérito perfeito 

a) A Rita e o João vêm aqui um dia destes. 
b) Ela parecia preocupada com a situação. 
c) Amanhã apresentarei um trabalho na aula de Português. 
d) A Maria tem estudado muito. 
e) Quando cheguei ao teatro a peça já tinha começado. 
f) A Joana gosta de cantar. 
e) Carla, protege a cabeça do Sol! 
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Formas nominais 

Além das flexões de modo e tempo, os verbos podem exercer funções de nomes 
(substantivo, adjetivo, advérbio), sendo por isso denominadas formas nominais. Essas 
formas são:  

a) Infinitivo impessoal: exprime a significação do verbo de modo vago e indefinido, 
podendo ter valor e função de substantivo. 

Por exemplo: 
Viver é lutar. (= vida é luta) 
É indispensável combater a corrupção. (= combate à) 

O verbo apresenta-se em sua forma original, representado pelas terminações: -ar; -er; -
ir. O infinitivo impessoal pode apresentar-se no presente (forma simples) ou no passado 
(forma composta). 

Por exemplo: 
É preciso ler este livro. 
Era preciso ter lido este livro. 

b) Infinitivo pessoal: é o infinitivo relacionado às três pessoas do discurso. Na 1ª e 3ª 
pessoas do singular, não apresenta desinências, assumindo a mesma forma do impessoal; 
nas demais, flexiona-se da seguinte maneira: 

1ª pessoa do singular: não tem desinência Ex: ter (eu) 
2ª pessoa do singular: radical + ES Ex.: teres(tu) 

3ª pessoa do singular: não tem desinência Ex: ter (ele) 

1ª pessoa do plural: radical + MOS Ex.: termos (nós) 

2ª pessoa do plural: radical + DES Ex.: terdes (vós) 

3ª pessoa do plural: radical + EM Ex.: terem (eles) 

Por exemplo: 
Foste elogiado por teres alcançado uma boa colocação. 

c) Gerúndio: na forma simples expressa uma ação em curso; na forma composta, uma ação 
concluída. 

Por exemplo: 
Trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro. 
Tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro. 

d) Particípio: indica geralmente o resultado de uma ação terminada (quando não é usado 
na forma composta), flexionando-se em gênero, número e grau. As terminações –ado ou –
ido é acrescida ao radical nos chamados particípios regulares.  

Por exemplo: 
Terminados os exames, os candidatos saíram. 

Quando o particípio exprime somente estado, sem nenhuma relação temporal, assume 
verdadeiramente a função de adjetivo (adjetivo verbal). 
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Por exemplo: 
Ela foi a aluna escolhida para representar a escola. 

Há alguns verbos que apresentam duas formas para o particípio: o particípio irregular e 
o particípio regular.  

Por exemplo: 

entregar: entregue e entregado 
salvar: salvo e salvado 

pagar: pago e pagado 
gastar: gasto e gastado 

O particípio irregular deve ser utilizado quando o verbo auxiliar é ser ou estar. O 
particípio regular deve ser utilizado quando o verbo auxiliar é ter ou haver. 

Por exemplo: 

Eu já tinha entregado o meu trabalho quando descobri o erro. 
O meu trabalho foi entregue ontem. 

Obrigado por ter aceitado o nosso convite. 
O convite foi aceite com todo o prazer. 

Eu já houvera pagado quando me exigiram novo pagamento. 
O bilhete estava pago quando me exigiram novo pagamento. 

Exercícios 

1) Identifique no fragmento da tradução da música “Where is the Love” do Black Eyed Peas 
todas as formas nominais que encontrar. 

“Eu sinto o peso do mundo em meu ombro 
Estou ficando tão velho, todos vocês, pessoas frias 
Muitos de nós apenas preocupados em fazer dinheiro 
O egoísmo nos faz seguir nosso próprio caminho 
Informações erradas são sempre mostradas pela mídia 
Imagens negativas são os critérios principais 
Infectando rapidamente jovens mentes como bactéria 
Crianças agem como o que veem no cinema 
O que quer que tenha acontecido com os valores da humanidade 
O que quer que tenha acontecido com a justiça para com a igualdade 
em vez de espalhar amor, nós espalhamos hostilidade” 

2) Passe os verbos destacados nas frases abaixo para o gerúndio. Para isso siga o 
exemplo: 

O carro está quebrado.  O carro está se quebrando. 

a) O jogo havia acabado quando explodiu a bomba. 
b) O pai, que estava emocionado, abraçou o filho. 
c) Os alunos fizeram os exercícios calados. 

3) Agora faça o contrário. 

O garoto está se formando. O garoto terá se formado. 
a)O barco seguiu afundando. 
b)O bom aluno estará se formando. 
c)O bebê está tomando banho. 
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4) Encontre os verbos nas formas nominais e identifique em qual forma está: 
Devia ter amado mais 
Ter chorado mais 
Ter visto o sol nascer 
Devia ter arriscado mais 
E até errado mais 
Ter feito o que eu queria fazer... 
 
Queria ter aceitado 
As pessoas como elas são 
Cada um sabe alegria 

E a dor que traz no coração... 
 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar distraído 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar... 
 
Devia ter complicado menos 
Trabalhado menos 
Ter visto o sol se pôr 

 
Devia ter me importado menos 
Com problemas pequenos 
Ter morrido de amor... 
 
Queria ter aceitado 
A vida como ela é 
A cada um cabe alegrias 
E a tristeza que vier... 

Epitáfio –Titãs 

5) Relacione a segunda e a terceira coluna de acordo com a primeira: 

(a) Infinitivo (    ) Ação verbal em andamento (    ) Aprovado 

 (    ) Participar 

 (    ) Avisado 

(b) Particípio (    ) Verbo em sua forma original (    ) Estudando 

 (    ) Finalizar 

 (    ) Vivendo 

(c) Gerúndio (    ) Expressa ação concluída (    ) Desfrutando 

 (    ) Acusado 

 (    ) Agir 

6) Preencha as lacunas com a forma apropriada do particípio verbal. Indique as frases em 
que se pode usar mais de uma forma. 

a) O candidato foi _____________ com mais de duzentos mil votos. Muitos dos que o 
haviam _______________ na eleição anterior votaram nele novamente. (eleger) 

b) Ele jamais foi ____________ pelos colegas de trabalho. Diziam que no passado ele tinha 
________________ gordas propinas de uma poderosa multinacional. (aceitar) 

c) O imposto já foi ________________. Menos mal, porque todo o dinheiro deste mês já foi 
_____________, e não há perspectiva de que outro seja ______________. (pagar, gastar; 
ganhar) 

d) Àquela altura, já poderia ter __________________ seus débitos, se não tivesse 
___________ todo o dinheiro que tinha _______________. (pagar, gastar; ganhar) 

e) Assim que cheguei, fui informado de que a polícia já havia ________________ e já o 
tinha ___________________. (chegar; pegar) 

f) Ele havia ________________ o portão. De lá, podia ver o que se passava sem ser 
____________. Dessa forma, foi-lhe possível certificar-se de tudo o que havia sido 
___________ e ________________ pelo ex-proprietário do imóvel. Valera a pena ter 
____________! (entreabrir; ver; dizer, escrever, ir) 
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Tempos Compostos 

As chamadas formas compostas são constituídas por dois verbos que têm como 
auxiliares os verbos ter e haver e como principal, qualquer verbo no particípio. 

 
São eles: 

A) Pretérito perfeito composto do Indicativo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Presente do Indicativo e 
o principal no particípio, indicando fato que tem ocorrido com frequência ultimamente. 

Por exemplo: 
Eu tenho estudado demais ultimamente. 

B) Pretérito perfeito composto do Subjuntivo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Presente do Subjuntivo 
e o principal no particípio, indicando desejo de que algo já tenha ocorrido. 

Por exemplo: 
Espero que você tenha estudado o suficiente, para conseguir a aprovação. 

C) Pretérito mais-que-perfeito composto do Indicativo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Pretérito imperfeito do 
Indicativo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o Pretérito mais-que-perfeito 
do Indicativo simples. 

Por exemplo: 
Eu já tinha estudado naquele colégio, quando conheci Magali. 

D) Pretérito mais-que-perfeito composto do Subjuntivo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Pretérito imperfeito do 
Subjuntivo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o Pretérito imperfeito do 
Subjuntivo simples. 

Por exemplo: 
Eu teria estudado naquele colégio, se não tivesse mudado de cidade. 

Obs.: perceba que todas as frases remetem a ação obrigatoriamente para o passado. A 
frase Se eu estudasse, aprenderia é completamente diferente de Se eu tivesse estudado, 
teria aprendido. 

E) Futuro do presente composto do Indicativo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Futuro do presente 
simples do Indicativo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o Futuro do 
presente simples do Indicativo. 

verbo auxiliar: ter ou haver + verbo principal  qualquer verbo no particípio 
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Por exemplo: 
Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido. 

F) Futuro do pretérito composto do Indicativo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Futuro do pretérito 
simples do Indicativo e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o Futuro do 
pretérito simples do Indicativo. 

Por exemplo: 
Eu teria estudado naquele colégio, se não tivesse mudado de cidade. 

G) Futuro composto do subjuntivo: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Futuro do Subjuntivo 
simples e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o Futuro do Subjuntivo simples. 

Por exemplo: 
Quando você tiver terminado sua série de exercícios, eu caminharei 6 Km. 

Veja os exemplos: 

Quando você chegar à minha casa, telefonarei a Manuel. 
Quando você chegar à minha casa, já terei telefonado a Manuel. 

Perceba que o significado é totalmente diferente em ambas as frases apresentadas. No 
primeiro caso, esperarei “você” praticar a sua ação para, depois, praticar a minha; no 
segundo, primeiro praticarei a minha. Por isso o uso do advérbio “já”. 

Assim, observe que o mesmo ocorre nas frases a seguir: 

Quando você tiver terminado o trabalho, telefonarei a Manuel. 
Quando você tiver terminado o trabalho, já terei telefonado a Manuel. 

H) Infinitivo pessoal composto: 

É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no Infinitivo pessoal 
simples e o principal no particípio, indicando ação passada em relação ao momento da fala. 

Por exemplo: 
Para você ter comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro. 

Resumindo 

 
 

Pretérito perfeito composto do 
indicativo

verbo aux. no presente do indicativo

Pretérito perfeito composto do 
subjuntivo

verbo aux. no presente do subjuntivo
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Locuções verbais 

Outro tipo de conjugação composta são as locuções verbais, constituídas de verbos 
auxiliares mais gerúndio ou infinitivo.  

 
São conjuntos de verbos que, numa frase, desempenham papel equivalente ao de um 

verbo único. Nessas locuções, o último verbo, chamado principal, surge sempre numa de 
suas formas nominais; as flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos 
auxiliares. Observe os exemplos: 

Estou lendo o jornal. 

Marta veio correndo: o noivo acabara de chegar. 

Ninguém poderá sair antes do término da sessão. 

A língua portuguesa apresenta uma grande variedade dessas locuções, conseguindo 
exprimir por meio delas pequenas diferenças quanto aos significados. Veja alguns exemplos: 

Pretérito mais‐que‐perfeito 
composto do subjuntivo

verbo aux. no pretérito imperfeito do 
subjuntivo

Pretérito mais‐que‐perfeito 
composto do indicativo

verbo aux. no pretérito imperfeito do 
indicativo

Futuro do presente composto 
do indicativo

verbo aux. no futuro do presente do 
indicativo

Futuro do pretérito composto 
do indicativo

verbo aux. no futuro do pretérito do 
indicativo

Futuro composto do sujuntivo verbo aux. no futuro do subjuntivo

Infinitivo pessoal composto
verbo aux. no infinitivo pessoal 

simples

verbos auxiliares + verbo principal  no gerúndio ou infinitivo 
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 o verbo ser (estar, em algumas construções)  é usado nas locuções verbais que 
exprimem a voz passiva analítica do verbo. 

O menino foi atingido pela bola 

 o verbo poder e dever  são auxiliares que exprimem a potencialidade ou a 
necessidade de que determinado processo se realize ou não. Veja: 

Pode (ou deve) ocorrer algo inesperado durante a festa. 

 o verbo querer  que exprime vontade, desejo. 

Quero ver você hoje. 
Também são largamente usados como auxiliares: começar a, deixar de, voltar a, 

continuar a, pôr-se a, ir, vir e estar. 

Exercícios 

1) “Já nessa altura eu tinha pegado a segunda de uma figueira...” A forma verbal 
sublinhada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
a) pegaria 
b) pegara 

c) pegava 
d) havia de pegar 

e) tive que pegar 

 
2) Passando-se o verbo do trecho: “aquilo que o auditório já sabe” para o futuro composto 
do subjuntivo, obtém-se a forma verbal: 
a) terá sabido 
b) ter sabido 

c) tiver sabido 
d) tenha sabido 

e) souber 

 
3) Marque a opção em que a forma verbal do tempo composto corresponde à forma verbal 
do tempo simples, modificando o modo, na frase abaixo: 
“Quando eu cheguei, ela já saíra.” 
a) tinha saído 
b) terá saído 

c) tem saído 
d) tivesse saído 

e) teria saído 

 
4) “Os infantes não chegariam lá, ou se chegassem, seria a duras penas...” As formas 
verbais compostos correspondentes às formas simples destacadas são, respectivamente: 
a) tinha chegado – tivessem chegado 
b) não há – tinha chegado 
c) teriam chegado – têm chegado 

d) terão chegado – tivessem chegado 
e) teriam chegado – não há 

 
5) “Cidadezinha que não coube no mapa...” 
Assinale o item que apresenta o tempo composto correspondente à forma verbal sublinhada:  
a) tivesse cabido 
b) tinha cabido 

c) têm cabido 
d) tenha cabido 

e) tem cabido 

 
6) A forma verbal “expôs” corresponde à terceira pessoa do singular do pretérito perfeito 
simples do indicativo. Como seria a forma dessa mesma pessoa no pretérito perfeito 
composto do indicativo? 
a) havia exposto 
b) tinha exposto 

c) tem exposto 
d) teve exposto 

e) foi exposto 


