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Pronomes – exercícios 

1) Informe a que pessoas do discurso pertencem os pronomes pessoais destacados. 

a) Apesar da busca, eu não o encontrei. 

b) Eles aguardavam-nos com ansiedade. 

c) A saudade trazia-lhe insegurança e tristeza. 

d) Senhor nós vos agradecemos por mais este dia. 

e) Pediram-me o impossível. 

f) Nada mais existe entre mim e ele. 

2) Classifique os pronomes pessoais destacados em retos e oblíquos. 

a) Quando eu era pequenina, contavam-me lindas histórias... 

b) Não trouxe nada para mim, nem quis falar comigo. 

c) Vi-os há pouco no bar, mas não lhes disse nada. 

d) Tu és tudo o que quero, não te desesperes, pois. 

3) Copie as frases, eliminando os pronomes pessoais que forem desnecessários. 

a) Quando nós dizemos que as pessoas devem ter igualdade de direitos; nós queremos 

explicar que todos precisam ter oportunidades iguais. 

b) Quando ela pegou o dinheiro, ela correu e escondeu na caixinha de surpresa; ali era o 

lugar onde ela guardava todas as quinquilharias que ela encontrava. 

4) Complete as frases com os pronomes pessoais adequados, na pessoa indicada nos 

parênteses. 

a) Encontrei-_______________ na porta do cinema e eles disseram-_______________ que 

o filme era muito bom. (3ª pessoa do plural; 1ª pessoa do singular)  

b) Fui ao encontro dos dois e disse-___________________ que deveriam voltar 

imediatamente para casa. (3ª pessoa do plural)  

c) Contei-_______________ a história da maneira como _____________ foi contada. (3ª 

pessoa do plural; 1ª pessoa do singular)  

d) Com o susto ela desmaiou, mas logo voltou a ____________. (3ª pessoa do singular)  

e) Trouxeram muitos livros para _________________ ler. (1ª pessoa do singular)  
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5) Classifique o – a – os – as como artigos ou pronomes pessoais oblíquos. 

a) As meninas? Eu as vi no portão.  

b) Os direitos não são iguais se as oportunidades são diferentes. 

c) Encontrei-a triste porque o cachorrinho estava doente. 

d) Acabou o tempo em que a mulher era educada para sonhar e o homem para trabalhar. 

e) Perdi a hora. E o meu relógio não estava ali. Procurei-o por todos os cantos da casa, mas 

não o encontrei. 

6) Reescreva as frases, substituindo as palavras ou expressões destacadas pelos pronomes 

o, a, os, as, juntando-os adequadamente aos verbos. 

a) Preciso vender minha casa ainda este ano. 

b) O trabalho? Fiz ele hoje. 

c) Vendemos as joias todas. 

d) Elogiaram meu amigo pelos serviços prestados à comunidade. 

e) Seguimos os justos. 

f) Convidaram minhas amigas para um importante debate. 

7) Leia o poema: 

O amigo 

De ti, meu grande amigo, 

Eu nunca esquecerei. 

De amigo tu me chamas, 

De amor te chamarei. 

A ti, meu grande amigo, 

Dou uma rosa com ardor. 

Espero que essa rosa 

Seja o fruto do nosso amor. 

Estarei à tua espera 

Entre flores e sorrisos; 

Em tempos de Primavera 

Acharei o paraíso. 

Vilma Antônia Zaine e Rosemeire Helena da Silva. Gente miúda. Coleção Gente nova. São Paulo, Escolas Profissionais Salesianas, s/d. 

Agora retire todos os pronomes pessoais, indicando a que pessoa verbal cada um deles se 

refere. 
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8) Complete as frases usando o pronome possessivo adequado, de acordo com o pronome 

pessoal destacado. Atenção à pessoa verbal. 

a) Elas pintaram _______________ próprias unhas 

b) Eu expliquei a ele ______________ razões 

c) Tu sujaste _____________________ calças. 

d) Vós gostastes de ________________ presentes? 

e) Nós construímos ________________ casa com sacrifício. 

9) Retire do texto três pronomes possessivos e coloque-os no lugar adequado do quadro. 

Pronome possessivo 

Masculino Feminino 

Singular Plural Singular Plural 

    

Os pronomes possessivos retirados são: 

( ) pronomes adjetivos ( ) pronomes substantivos 

Justifique sua resposta. 

10) Identifique os pronomes possessivos. 

a) Teus livros são bem cuidados. 

b) Nossas intenções eram as melhores, mas fomos reprovados. 

c) Na festa, só nossos irmãos, fantasiados, conseguiram aparecer. 

d) Tuas esperanças são grandes. 

e) “Sabe, nunca saio, porque meu pai e minha mãe precisam trabalhar muito e não têm 

tempo de me levar a parte alguma.” (Antônio Hohlfeldt) 

f) “Seus olhos verdes ali estavam, firmes, fincados no centro do rosto e do espelho.” (Edson 

Gabriel Garcia) 

g) “Quando a gente saiu, meu estômago doía feito doido. Acho que era do sorvete.” (Álvaro 

Cardoso Gomes) 

h) “É como se as cigarras 

bordassem seu canto 

por cima da pele da gente.” (Roseana Murray) 
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11) Identifique os pronomes demonstrativos. 

a) Admirava aquele homem que passava, todos os dias, curvo de cansaço. 

b) Aquela era uma música saída do baú da vovó. 

c) Isto é tudo o que possuo. 

d) Ana tinha essa mania de remexer as gavetas. 

12) Complete com os pronomes demonstrativos adequados. 

E o aluno levou o colega ao orientador: 

— É __________________ o colega que pesquisou sobre poluição. 

— Ah! é _________? — disse o orientador. — E _______________ que pesquisou 

sobre as nossas tradições africanas? 

— ______________ ainda não chegou à escola. 

13) Complete as frases com o pronome demonstrativo mesmo, fazendo as variações 

necessárias. 

a) Os alunos ________________ pediram novas explicações. 

b) As crianças __________________ fizeram todo o trabalho. 

c) Resolvi comprar aquele sapato _______________. 

d) Falei com a diretora ___________________ sobre o horário. 

14) Observe: 

 

Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. 

a) ____________ aqui que está em minhas mãos é uma caixa de bombons. Quer um? 

b) ___________________ aí, que está com você, é uma obra de arte? Deixe-me ver. 

c) ______________ cola aqui é melhor que _____________ que está lá em cima da mesa. 

d) _________________ bola aqui é minha. E ________________ lá, de quem é? 

e) ___________________ lá que o rapaz carrega é um bolo de aniversário. 
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15) Copie as frases, preenchendo as lacunas com os pronomes demonstrativos adequados: 

a) — _____________________ livro que você está lendo é bom? 

b) — Sim, ___________________ livro é muito bom, mas _________________ de ontem 

era melhor. 

c) — Rodrigo, mostre-me ___________________ desenhos que você está fazendo. 

d) — _______________ desenhos não são meus. Foram feitos por ____________ ilustrador 

da revista. 

16) Leia a frase e explique a diferença de emprego dos pronomes demonstrativos este e 

aquele. 

Este guia de viagens acaba com aquele medo que você sente antes de viajar de avião. 

17) Leia: 

— Estou preocupado com a minha galinha... 

— Por quê? 

— Engoliu um elástico de ioiô e está botando o mesmo ovo há uma semana! 

Coquetel – Piadas. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1978. 

Agora faça o que se pede, retirando do texto: 

Pronome possessivo Substantivo que ele acompanha 

  

Pronome demonstrativo Substantivo que ele acompanha 

  

Logo, os pronomes acima são: 

( ) pronomes adjetivos ( ) pronomes substantivos 

18) Informe se os pronomes destacados são pronomes substantivos ou pronomes 

adjetivos. 

a) Todos encontraram explicações sensatas para aquele caso. 

b) Ninguém acreditava que tantos alunos ficariam reprovados. 

c) Todos tinham dúvidas de que ele partisse, embora suas malas estivessem prontas. 

d) Conhecemos muitas coisas por meio da experiência, do contato com elas, mas também 

conhecemos outras por meio da linguagem, pois esta nos coloca em contato com o mundo. 
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19) Classifique o, a, os, as em artigo, pronome pessoal oblíquo, pronome 

demonstrativo. 

a) O professor ensina o que sabe; o aluno aprende o que não sabe. 

b) Encontrei-as, mas não as que procurava. 

c) Os que eu vi não eram assim, eram móveis bem mais simples. 

d) Eu o encontrei chorando e o que ele explicou não me convenceu. 

e) Guarda o que é teu. 

f) Nas novelas de televisão, o tema que predomina é o do amor não correspondido até que 

chegue o penúltimo capítulo. 

20) Complete os provérbios com os pronomes indefinidos adequados. 

cada — cada — todos — tudo 

a) _______________________ macaco no seu galho. 

b) _________________ um por si, Deus por _________________________________. 

c) Nem ________________________ que reluz é ouro. 

21) Leia: 

a) “Einstein, Rutherford e muitos outros são gênios não porque estivessem certos sempre...” 

certos = corretos (≠ errados) – adjetivo (Refere-se ao substantivo, qualificando-o.). 

b) Certos alunos sempre chegam atrasados às reuniões. 

certos = alguns – pronome indefinido (Precede o substantivo, indicando-o de modo vago.). 

Agora escreva duas frases, utilizando as duas formas de classificar as palavras certa, certo, 

certas, certos. 

adjetivo =  

pronome indefinido =  

22) Das frases abaixo, copie aquela que possui apenas pronomes indefinidos. 

a) Todas as histórias do mundo não valem a história da minha vida. 

b) Nenhum aluno sabia algo sobre os vários assuntos estudados. 

c) O rapaz dizia que nada o faria mudar aquele texto. 

Agora, classifique os demais pronomes das outras frases. 

23) Identifique os pronomes indefinidos. 

a) Falou-se do acidente com muita emoção e ninguém soube, de fato, o que aconteceu. 

b) É difícil ser adolescente: para uns sou criança, para outros sou adulto; poucos me veem 

como realmente sou. 
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c) Todos encontraram explicações, apenas algumas, porém, eram sensatas. 

d) Algo está errado? 

24) Classifique a palavra um em artigo indefinido, numeral ou pronome indefinido. 

a) Havia um só homem naquela reunião. 

b) O que um usa todos usam. 

c) Camilo era um menino arteiro. 

25) Identifique as locuções pronominais indefinidas. 

a) Qualquer um poderá resolver o problema. 

b) Seja quem for o responsável pagará o prejuízo causado à escola. 

c) Apenas um ou outro aluno comparecia à aula na sexta-feira à noite. 

d) Seja qual for o resultado do jogo será bom para nós. 

26) Relacione as colunas. 

a) Os meus livros ficam nesta estante. ( ) pronome pessoal do caso reto 

b) Alguém perguntou por ti. ( ) pronome pessoal do caso oblíquo 

c) Tudo o que você diz importa para mim. ( ) pronome pessoal do caso oblíquo 

d) Que mal eu lhe fiz? ( ) pronome pessoal de tratamento 

e) Nós fizemos todos os exercícios. ( ) pronome possessivo 

f) Aquele show foi um sucesso. ( ) pronome demonstrativo 

g) Ele me entregou o embrulho. ( ) pronome indefinido 

h) Você quer se sentar aqui? ( ) pronome interrogativo 

27) Leia: 

Os sábios também erram 

Einstein, Rutherford e muitos outros são gênios não porque estivessem certos sempre, 

mas porque suas certezas mudaram o rumo da ciência. Edison, o maior inventor de todos os 

tempos, dizia que os erros mostram os caminhos que não devem voltar a ser trilhados e 

assim, indiretamente, apontam para as direções corretas. Ele próprio errou redondamente 

ao afirmar que não via futuro no motor a explosão. 

Até mesmo o italiano Galileu Galilei, fundador da ciência moderna, tem no seu currículo 

uma mancada fenomenal. Ele considerou que os planetas eram uma ilusão de óptica. 

Simplesmente porque não conseguiu observá-Ios com a sua luneta. 

Revista Superinteressante Especial - Gênios da Ciência do século XX. São Paulo, Abril, outubro de 1998. 
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a) Complete, indicando o substantivo a que se refere o pronome pessoal destacado. 

Pronome pessoal Substantivo a que se refere: 

“Ele próprio errou...” ________________________________________ 

“Ele considerou que...” ________________________________________ 

“... conseguiu obervá-los...” ________________________________________ 

b) Os pronomes pessoais da alternativa a são: 

( ) pronomes adjetivos ( ) pronomes substantivos 

Justifique sua resposta. 

28) Faça o que se pede. 

a) Pinte de azul os pronomes indefinidos do texto. 

b) Pinte de vermelho os pronomes demonstrativos. 

29) Complete as frases com os pronomes interrogativos. 

— QUEM...? — QUANTOS...? — QUE...? — QUAIS...? — O QUE...? — QUAL... ? — 

QUANTAS...? 

a) ______________ anos você está fazendo hoje? 

b) _____________ quebrou o espelho? 

c) _________________ aluno não vai à excursão? 

d) ________________ aconteceu com você? 

e) _________________ moedas lhe sobraram? 

f) _______________ discos você prefere? 

g) _______________ houve? 

Agora circule nas frases acima apenas os pronomes adjetivos, fazendo uma flecha até os 

substantivos que eles acompanham. 

30) Copie as frases completando-as com o pronome interrogativo adequado. 

— QUEM...? — QUE...? — QUAIS...? — O QUE...? — QUAL... ? 

a) ___________________ viu minha caneta? 

b) Com ____________ material você construiu esta escultura? 

c) _________________ aconteceu aqui ontem? 

d) Puxa, __________________ me chamou outra vez? 

e) A __________________ desses filmes você assistiu? 
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31) Leia a frase abaixo, retire os pronomes e classifique-os em adjetivos ou substantivos. 

Justifique sua resposta 

Camiseta: 

Pegue a sua gratuitamente em nossas lojas. 

32) Leia a história em quadrinhos, retire todos os pronomes e classifique-os. Veja o 

exemplo: 

 
ele: pronome pessoal do caso oblíquo tônico, pronome substantivo, masculino, 3ª pessoa do singular. 

33) Leia o texto, retire todos os pronomes e faça a análise morfológica, dando a 

classificação e a flexão. 

JOHN MADDOX 

Aos 67 anos, este ex-professor de Física, editor da mais famosa revista científica 

inglesa, tornou-se uma espécie de Midas da ciência: tudo o que lê ou publica pode tornar-se 

um Prêmio Nobel. 

In revista Superinteressante, ano 8, nº 1. São Paulo, Abril, janeiro de 1994. 

34) Forme frases com os pronomes que e quem, de forma que eles sejam interrogativos. 

35) Identifique os pronomes e classifique-os. 

a) Sem que eu nada lhe contasse, meu chefe, rudemente, disse-me que cada um deve 

resolver o seu próprio problema. 

b) Qualquer pessoa normal não aguentaria tanta injustiça. 

c) No tempo de vovó chamavam de “linha”, no de mamãe de “flerte” e no nosso é “paquera”. 

d) Quem apenas ouve tende a ser dominado pelo outro. 

e) Que é isso? Não acredito que me tenha trazido tantos presentes! 

f) Poucos são os que falam; muitos são os que ouvem. 
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36) Classifique o pronome quem em indefinido ou interrogativo. 

a) Quem é você? 

b) Quem cala consente. 

37) Informe a classe gramatical a que pertencem as palavras destacadas. 

“Aos treze anos da minha idade, e três da sua separamo-nos, o meu cajueiro e eu. 

Embarco para o Maranhão e ele fica. Na hora, porém, de deixar a casa, vou levar-lhe o 

meu adeus. Abraçando-me ao seu tronco, aperto-o de encontro ao meu peito. A resina 

transparente e cheirosa corre-lhe do caule ferido. Na ponta do ramo mais alto abotoam os 

primeiros cachos de flores miúdas e arroxeadas como pequeninas unhas de criança 

com frio.” 

(Humberto de Campos) 
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Exercícios de revisão – verbos 

1. Escreva nos parênteses a letra correspondente ao que cada verbo expressa. 

(a) ação (b) estado (c) fenômeno 

( ) Amanhã talvez chova. 

( ) Um dia, todos eles voltarão. 

( ) As crianças brincavam com os animais da fazenda. 

( ) Muitas vezes, eu fico agitada. 

( ) Naquele lugar, estaríamos seguros e protegidos. 

( ) Ventou muito esta noite. 

( ) É bom refletir sobre nossas atitudes. 

( ) Nevou em Campos de Jordão 

( ) Falamos muito a seu respeito 

( ) Meu pai permaneceu quieto por alguns minutos 

( ) Durante a noite, trovejou e choveu. 

( ) À noite, discutiremos sobre a viagem. 

( ) Aquela nuvem parece de algodão. 

2. Leia: 

Um bêbado chegou à farmácia e perguntou: 

— O senhor tem sal de frutas? 

— Tenho – respondeu o farmacêutico. 

— Então, dê-me um de manga. 

José Eduardo P. de Souza. Piadas. São Paulo, Luzeiro. 

Agora continue conjugando os verbos do trecho retirado do texto, usando os pronomes 

pessoais retos. 

“Um bêbado chegou à farmácia e perguntou:” 

eu  cheguei_______________ eu  perguntei_______________________ 

tu  ______________________ tu  _______________________________ 

ele  ______________________ ele  _______________________________ 

nós  ______________________ nós  _______________________________ 

vós  ______________________ vós  _______________________________ 

eles  ______________________ eles  _______________________________ 
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Esses verbos estão conjugados no tempo: 

( ) presente ( ) passado ( ) futuro 

3. Sobre o texto, faça o que se pede: 

a) Sublinhe no texto outro verbo que se encontra no mesmo tempo dos verbos do exercício 

2. 

b) Circule dois verbos no tempo presente. 

4. Complete as frases, conjugando os verbos nos tempos pedidos. 

Passado Presente Futuro 

Eu levantei,____________ Eu faço as tarefas, ______ À noite, eu tomarei um lanche, 

_____________________ ______________________ ________________________ 

_____________________ ______________________ ________________________ 

Sublinhe os verbos que você utilizou para completar as frases. 

5. Observe: 

Pessoas Verbais Singular Plural 

primeira pessoa eu nós 

segunda pessoa tu vós 

terceira pessoa ele eles 

As pessoas verbais são representadas pelos pronomes pessoais retos. Agora faça conforme 

o exemplo. 

O passarinho come insetos. 

(ele) come — verbo comer, 3ª pessoa do singular 

a) Nas férias, as crianças brincam na praça do bairro. 

b) Chegaste cedo hoje para o trabalho. Por quê? 

c) Visitei a reserva ecológica da Ilha Anchieta, em Ubatuba. 

d) Assistiremos ao show da Banda Eva esta noite. 

e) Cada um de nós deve reciclar o lixo, para o bem da comunidade. 

6. Reescreva as frases, passando os verbos do singular para o plural e fazendo as 

modificações necessárias. 

a) O agente de viagem explicará como arrumar todos os documentos. 

b) Como preciso viajar, não trabalharei esta semana. 
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c) Já terminaste todo o teu trabalho? 

d) Parei de escrever e escutei a música por um momento. 

7. Informe a pessoa e o número das formas verbais destacadas. 

a) Enquanto vovô bebia sua caipirinha, eu comia os bombons recheados com licor e, depois 

de devorar uma caixa inteira, senti que o mundo rodopiava. 

b) Nem sempre fazemos na vida o que queremos, porém é importante saber esperar, dar 

tempo ao tempo, como dizem os mais velhos. 

8. Destaque os verbos das frases a seguir e indique se expressam ação, estado, ou 

fenômeno da natureza. Depois, classifique-os quanto à conjugação. 

a) Ontem choveu o dia inteirinho! 

b) Depois da chuva, garoou até a noite. 

c) O vento forte derrubou árvores e destelhou casas. 

d) Os moradores da região estão desabrigados. 

e) Até os bombeiros ficaram desolados com a situação. 

f) Houve deslizamento de terra em morros da periferia. 

g) O prefeito decretou estado de calamidade pública na cidade. 

h) As estradas estão intransitáveis; o tráfego urbano também ficou interrompido. 

i) O Corpo de Bombeiros transferiu as famílias desabrigadas para as escolas públicas mais 

próximas. 
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Formas nominais do verbo 

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. 
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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). 

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. 
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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. 

4) 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) 
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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) 

5) Encontre os verbos nas formas nominais e identifique em qual forma está: 

 Devia ter amado mais E a dor que traz no coração...  

 Ter chorado mais  Devia ter me importado menos 

 Ter visto o sol nascer O acaso vai me proteger Com problemas pequenos 

 Devia ter arriscado mais Enquanto eu andar distraído Ter morrido de amor... 

 E até errado mais O acaso vai me proteger  

 Ter feito o que eu queria fazer... Enquanto eu andar... Queria ter aceitado 

   A vida como ela é 

 Queria ter aceitado Devia ter complicado menos A cada um cabe alegrias 

 As pessoas como elas são Trabalhado menos E a tristeza que vier... 

 Cada um sabe a alegria Ter visto o sol se pôr Epitáfio –Titãs 

6) 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 
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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) 

Formas verbais simples: 

Modo 
subjuntivo

Presente

Pretérito imperfeito

Futuro

Modo 
imperativo

afirmativo

negativo
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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. 

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 ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. 

 

Formas verbais compostas 
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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. 

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

passado. 

Por exemplo: 

Embora tenha estudado bastante, não passou no teste. 

Formas verbais simples: 

Formas verbais compostas 
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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 __________________________ 
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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) Identifique os modos e os tempos verbais das formas verbais em 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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Exercícios – flexão dos verbos 

1. Passe as frases do modo indicativo para o subjuntivo e o imperativo, fazendo as 

modificações necessárias. Veja o exemplo: 

Nossa família viajou. (indicativo)  

Talvez nossa família viaje. (subjuntivo)  

Viajem logo. (imperativo) 

a) Os participantes da gincana chegaram cedo ao estádio. (indicativo)  

b) Marisa escreve livros de histórias infantis. (indicativo)  

2. Leia: 

O cão e o osso 

Um dia, um cão, carregando um osso na boca, ia atravessando uma ponte. Olhando 

para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe 

logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu n'água e 

perdeu-se para sempre. 

Esopo. O mundo da criança. Rio de Janeiro, Delta. 

Agora retire, do texto, os verbos que se apresentam nas formas nominais e complete o 

quadro. Veja o exemplo: 

Infinitivo Gerúndio Particípio 

carregar carregando carregado 
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3. Sublinhe os verbos das frases retiradas do texto O cão e o osso e indique a conjugação. 

Assim: 

“... ia atravessando uma ponte”. 

ia: verbo ir — 3ª conjugação  

atravessando: verbo atravessar — 1ª conjugação 

a) “...viu sua própria imagem...” 

b) “... cobiçou-lhe logo osso...” 

c) “... e pôs-se a latir.” 

d) “... abriu a boca...” 

4. Leia com atenção: 

Verbo Flor 

O verbo flor  poderá durar 

é conjugável e ser eterna 

por quase todas quando o coração conjugar 

as pessoas quando eu flor 

em certos tempos quando tu flores 

definidos quando ele flor 

a saber e você flor 

quase nunca no outono quando nós 

no inverno quase não quando todo mundo flor. 

quase sempre no verão Renato Rocha. Adivinha o que é. 

e demais na primavera In MPB-4. São Paulo, 

que no coração Gravadora Ariola, 1981. 

Agora responda: 

a) Existe na língua portuguesa o verbo flor? Por quê? 

b) Em sua opinião, qual a intenção do poeta ao conjugar o verbo flor? 

5. Retire os seis verbos do poema do exercício 4. 

6. Dos verbos retirados, copie os 4 que estão numa das formas nominais e indique qual é 

ela. 
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7. Leia o texto e observe os verbos regulares destacados. 

Os poemas 

Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de onde e pousam 

no livro que lês. 

Quando fechas o livro, eles alçam voo 

como de um alçapão. 

Eles não têm pouso 

nem porto 

alimentam-se um instante em cada par de mãos 

e partem. 

E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhado espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti... 

Mário Quintana. Nariz de vidro. São Paulo, Moderna, 1984. 

Os verbos destacados estão conjugados no: 

a) tempo 

( ) presente ( ) pretérito ( ) futuro  

b) modo 

( ) indicativo ( ) subjuntivo ( ) imperativo 

8. Escolha dois dos verbos regulares do texto e conjugue-os no tempo e no modo indicados 

no exercício 7. Explique por que esses verbos são regulares. 

9. Preencha o quadro, analisando os verbos regulares do poema. Veja: 

Verbo regular Infinitivo Conjugação Verbo regular Infinitivo Conjugação 

chegam chegar 1ª alimentam   

posam   partem   

fechas   olhas   

alçam      
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10. Observe: 

O aluno fechava o livro quando o professor entrou. 

fechava — pretérito imperfeito do indicativo 

O pretérito imperfeito (fechava) indica ação passada, não concluída, mantendo-se a 

ideia de continuidade. 

Complete as frases com os verbos dos parênteses no pretérito imperfeito do indicativo. 

a) Ele _________________________ música no momento em que nós chegamos. (escutar) 

b) Nós ___________________________ os doces; quando bateram à porta. (repartir) 

c) Cristiano _________________________ quando a campainha soou. (telefonar) 

d) No momento em que começou o jogo, Paula ________________ um refrigerante. (beber) 

11. Observe: 

O aluno fechou o livro. 

fechou — pretérito perfeito do indicativo 

O pretérito perfeito (fechou) indica ação concluída antes do momento da fala. 

Complete as frases com os verbos dos parênteses no pretérito perfeito do indicativo. 

a) O meu pai não _____________________________ a pia por falta de material. (consertar) 

b) O ônibus _______________ longe do ponto porque o pneu ____________. (parar / furar) 

c) Eu ______ o meu skate ontem, já que ________ praticar outro esporte. (vender / resolver) 

d) No treino, Glauco e Marcos ___________________ seis quarteirões. (correr) 

e) O professor nunca ___________________ distinguir um gêmeo do outro. (conseguir) 

12. Observe: 

O aluno já fechara (= tinha fechado) o livro quando o professor entrou. 

fechara — pretérito mais-que-perfeito do indicativo  

O pretérito mais-que-perfeito (fechara) indica ação concluída antes do pretérito 

perfeito (entrou). Na prática, o pretérito mais-que-perfeito do indicativo é, 

normalmente, usado na forma composta, tinha fechado, e não na forma simples, 

fechara. 

Complete as frases com os verbos dos parênteses no pretérito mais-que-perfeito na forma 

simples. 

a) Eu _____ o prédio e _____ do elevador pouco antes de a energia acabar. (visitar / descer) 

b) Nós __________________ o trabalho antes de você nos chamar. (acabar) 

c) O dia não ________ ainda e eu já ________ ônibus para ir à escola. (amanhecer / tomar) 

d) Pedrinho já ____________________ a bicicleta quando o pai dele chegou. (consertar) 
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13. Agora reescreva as frases do exercício 12, usando a forma composta do pretérito 

mais-que-perfeito. 

14. Escreva se os verbos destacados estão no futuro do presente ou no futuro do 

pretérito do indicativo. 

a) Ao chegar, papai levará um susto com o novo computador. 

b) Eles procurariam em todos os lugares até que o cachorro aparecesse. 

c) Tu soltarás o pássaro da gaiola ou não viajarás nas férias. 

d) Eu não trocaria esse show de dança por uma viagem. 

e) Os atletas partiriam logo cedo para participar do novo campeonato. 

15. Observe o exemplo e escreva frases usando os tempos do modo subjuntivo. Faça as 

modificações necessárias. 

Reparta o dinheiro! 

Se eu repartisse o dinheiro, não me sobraria nada. 

(repartisse — pretérito imperfeito do subjuntivo) 

Quando eu repartir o dinheiro, não me sobrará nada. 

(repartir — futuro do subjuntivo) 

a) Resuma esse texto! 

b) Coma muitas verduras e frutas! 

16. Leia: 

Delícia de chocolate 

Não há adolescente que resista a esse pavê. E o melhor: a receita é tão fácil que ele mesmo pode preparar. 

Ingredientes: 

1 lata de leite condensado 

1 lata de creme de leite 

1 xícara (chá) de chocolate em pó 

1 pacote de biscoito Maisena 

Modo de fazer: 

Esmigalhe os biscoitos com a ajuda de um socador. Misture o leite condensado, o creme de 

leite e o chocolate. Adicione o biscoito e leve à geladeira por quatro horas. 

Revista Pais & Filhos. Rio de Janeiro, Bloch, novembro de 1998. 
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Agora faça o que se pede: 

a) Retire da receita os verbos no imperativo. 

b) Indique a pessoa verbal em que se encontram esses verbos no imperativo. 

17. Leia  

A outra noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto 

lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até 

Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de Lua 

cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, 

colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer; aproveitou um sinal fechado para 

voltar-se para mim: 

— O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar 

lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra — 

pura, perfeita e linda. 

— Mas, que coisa... 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois 

continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em 

outra coisa. 

— Ora, sim senhor... 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um “boa-noite” e um “muito obrigado 

ao senhor” tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 

Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro, Record, 1987. 

Agora retire do texto um verbo no infinitivo, um no gerúndio e um no particípio. 

18. Passe para o plural as seguintes expressões do texto: 

sinal fechado — céu fechado — noite preta e enlamaçada 

19. As palavras “fechado” e “enlamaçada” estão funcionando como verbo (no particípio) ou 

como adjetivo? Justifique sua resposta. 
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20. Faça a análise dos verbos destacados nas frases. Veja o exemplo: 

“... o chofer aproveitou um sinal fechado...” 

verbo aproveitar: 1ª conjugação, pretérito perfeito do indicativo, 3ª pessoa do singular 

(ele) 

a) “... resolvi voltar à noite...” 

b) “... e contei a ele que lá em cima...” 

c) “... o meu amigo desceu do carro...” 

d) “... se sonhava em ser aviador...” 

e) “... as nuvens feias que cobriam a cidade...” 

f) “... ou pensava em outra coisa.” 

21. Escreva os verbos destacados na coluna adequada, indicando o modo verbal. 

a) Não jogue papel na calçada. 

b) Ah, se eu passasse de ano! 

c) Quando ganhar na loteria, ficarei rico. 

d) Talvez eu estude agora. 

e) Ele fala muito alto. 

f) Olhe para mim, já. 

g) Empreste-me o livro, por favor. 

h) Adorei ter viajado com você. 

Modo indicativo Modo subjuntivo Modo imperativo 

   

   

   

 

22. Passe as frases do presente do indicativo para o pretérito imperfeito do indicativo. 

a) No centro histórico de Salvador desponta o Pelourinho. 

b) Ele empresta partes de sua paisagem para compor significativos cartões-postais da 

cidade. 

c) É considerado o mais expressivo conjunto de arquitetura colonial dos séculos XVII e XVIII. 

d) Representa a maior coleção barroca da América Latina. 

e) O Pelourinho, porém, não recebe tratamento condizente com sua importância. 
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23. Passe as frases do pretérito imperfeito do indicativo para o pretérito perfeito e para o 

mais-que-perfeito do indicativo. 

a) Em São Paulo, um galo cantava às 4 horas da manhã. 

b) O seu canto incomodava um morador do lado. 

c) Irritado, o vizinho reclamava ao dono do galo. 

d) O galo e seu dono não se importavam com as ameaças. 

e) Alheio ao comportamento humano, o galo continuava a cantar. 

24. Passe as frases do futuro do presente para o futuro do pretérito. 

a) Os repórteres entrevistarão os atores de teatro. 

b) Os dançarinos estrearão no Teatro Municipal. 

c) A cozinheira apresentará comidas típicas aos turistas. 

d) Organizaremos a campanha de nosso grêmio estudantil. 

25. Complete as frases com os verbos dos parênteses nos tempos do subjuntivo. 

a) Talvez nós nem ________________ para casa hoje. (voltar) 

b) Pedi que nos ___________________, pois pretendíamos ir com eles. (esperar) 

c) Se __________________ cedo, encontrarás teu pai aqui. (chegar) 

d) É provável que amanhã eu não ____________________ à aula. (comparecer) 

26. Informe o tempo e o modo das formas verbais destacadas. 

a) A criança correu antes que a mãe a pegasse. 

b) Quando entrei no quarto, a luz já se apagara. 

c) Se falares altos, todos receberão a tua mensagem. 

d) Ficaríamos presos no elevador por mais tempo, se o zelador não aparecesse. 

e) Espero que volte cedo para que jantemos juntos. 

f) Ninguém sabia se ele voltaria ou não. 

27. Dê as formas verbais pedidas. 

Modelo: responder – 1ª pessoa do plural do presente do indicativo: respondemos 

a) sair – 1ª pessoa do singular do presente do indicativo 

b) nascer – 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo 

c) florescer – 3ª pessoa do plural do futuro do presente do indicativo 

d) saber – 1ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo 

e) prender – 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo 
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f) dividir – 1ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo 

g) registrar – 2ª pessoa do singular do futuro do subjuntivo 

28. Informe o modo de cada forma verbal: indicativo, subjuntivo, imperativo. 

a) Essa sua história, eu a conheço bem. 

b) Anda depressa, senão chegarás atrasado. 

c) Se ele chegar cedo, iremos ao cinema. 

d) Não sairão sem que seu pai tome conhecimento. 

e) Terminaríamos o trabalho hoje, se todos colaborassem. 

f) Deixe de se lamentar e lute pelos sues direitos. 

29. Informe a pessoa, o número, o tempo, o modo, o infinitivo e a conjugação das formas 

verbais destacadas. 

Modelo: levanto: 1ª pessoa do singular do presente, modo indicativo; infinitivo: levantar; 

1ª conjugação. 

“Mas batem à porta. Levanto o escuro garfo do magro bife, e abro. Céus, é um 

empregado da Companhia! Estremeço de emoção. Mas ele me estende um papel: é 

apenas o cobrador. Volto ao bife, curvo a cabeça, mastigo devagar, como se estivesse 

mastigando meus pensamentos, a larga tristeza de minha humilde vida, as decepções e 

remorsos. O telefone continuará mudo; não importa: ao menos é certo, senhor, que não vos 

esqueceis de mim.” 

(Rubem Braga) 
30. Leia: 

A incapacidade de ser verdadeiro 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 

dois dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no 

pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e 

tinha gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de 

jogar futebol durante quinze dias. 

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela 

Chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, 

a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr Epaminondas abanou a cabeça: 

— Não há nada a fazer, Dona Colo. Esse menino é mesmo um caso de poesia. 
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Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1998. 

Por que, em sua opinião, o médico concluiu que Paulo era mesmo um caso de poesia? 

31. Faça o que se pede. 

a) Retire todos os verbos que aparecem no texto e coloque na coluna adequada. 

Pretérito imperfeito do 
indicativo 

Pretérito perfeito do 
indicativo 

Pretérito mais-que-
perfeito do indicativo 

Presente do Indicativo 

    

    

    

    

    

    

 

b) A maioria dos verbos do texto está no tempo: 

( ) presente ( ) pretérito imperfeito 

( ) pretérito perfeito ( ) pretérito mais-que-perfeito. 

c) Em sua opinião, por que a maioria dos verbos se encontra nesse tempo? 

d) Os dois verbos no presente do indicativo indicam: 

( ) fatos possíveis 

( ) fatos consumados, definitivos 

( ) fatos duvidosos 

32. Observe: 

Vou ler o texto → modo indicativo 

Talvez eu leia o texto → modo subjuntivo 

Leia o texto! → modo imperativo 

Agora faça a correspondência. 

( 1 ) modo indicativo ( ) indica dúvida, desejo 

( 2 ) modo subjuntivo ( ) indica ordem, pedido 

( 3 ) modo imperativo ( ) indica certeza, constatação (de um fato) 
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I – fato incerto no presente ou desejo 

II – fato hipotético que deveria ter ocorrido no passado 

III – fato que possivelmente ocorrerá no futuro 

33. Continue conjugando o verbo acender no presente do indicativo e do subjuntivo. 

Presente do indicativo Presente do subjuntivo 

Eu _______________ Que eu _____________ 

Tu acendes Que tu _____________ 

Ele _______________ Que ele acenda 

Nós ______________ Que nós acendamos 

Vós acendeis Que vós ____________ 

Eles ______________ Que eles acendam 

34. Leia: 

Sintonizando 

Talvez vocês se conheçam há pouco tempo e ainda não conversaram sobre tantos 

assuntos para dizer que sabem bastante um do outro. Até aí, tudo bem. Vocês precisam 

exercitar mais o hábito de trocar ideias, conversar sobre o dia-a-dia e comentar assuntos 

que acham legais e interessantes. [...] Pode rolar muito mais admiração e entrosamento 

nessa história. 

Revista Todateen. São Paulo, Alto astral, junho de 1999 

Compare: 

Vocês se conhecem há pouco tempo... 

“Talvez vocês se conheçam há pouco tempo [...].” 

a) Qual dos períodos transmite certeza e qual transmite dúvida? 

b) Que outra palavra, além do verbo, evidencia a ideia de dúvida nesse período? 

35. Dos períodos a seguir, identifique os que transmitem essa mesma ideia de dúvida, 

possibilidade. 

( ) Se vocês conversassem, saberiam mais um sobre o outro. 

( ) Os amigos trocam ideias constantemente. 

( ) Quando vocês se conhecerem melhor, talvez se tornem amigos. 

( ) Eles conversavam sobre alguns assuntos interessantes. 

36. Relacione os itens do quadro às formas verbais destacadas abaixo. 
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a) Se encontrarmos seu amigo, deveremos cumprimentá-lo.  ( ) 

b) É importante que agora você me ajude neste trabalho.  ( ) 

c) Se ele me conhecesse melhor, tenho certeza de que seríamos amigos.  ( ) 

d) Espero que ele parta o mais rápido possível.  ( ) 

e) Eles terão uma surpresa, assim que iniciarem a conversa.  ( ) 

37. Preencha as lacunas com os verbos dos parênteses no presente do subjuntivo. 

a) Talvez eu ____________________________________________ encontrá-lo. (conseguir) 

b) Tomara que você ____________________________ alguém para bater papo. (encontrar) 

c) É necessário que eles ______________________ o assunto da discussão. (compreender) 

38. Escreva os verbos dos parênteses no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

a) Ficaria feliz se eles ____________________________________ mais comigo (conversar) 

b) Se você __________________________________ mais, todos gostariam de você. (sorrir) 

c) Gostaria que ele me _____________________________________________ . (entender) 

39. Escreva os verbos dos parênteses no futuro do subjuntivo. 

a) Eles se alegrarão assim que ____________________ conhecimento da novidade. (tomar) 

b) Quando ____________________________ o assunto, eles entenderão tudo. (esclarecer) 

c) Se você ____________ um e-mail, conseguirá explicar toda a situação. (mandar) 

Texto para as questões 40 a 44. 

Comeu 

Ela comeu meu coração Ela comeu meu coração 

Trincou Mascou 

Mordeu Moeu 

Mastigou Triturou 

Engoliu Deglutiu 

Comeu Comeu 

O meu O meu (...) 

(VELOSO, Caetano. In: Velô. PolyGram, 1989, n. 62527134. Faixa 5.) 

40. Escreva os verbos que aparecem no texto. 

41. Em que tempo e modo estão esses verbos? 

42. Separe os verbos do texto em três colunas: na primeira, coloque os da primeira 

conjugação; na segunda, os da segunda conjugação; e na terceira, os da terceira 

conjugação. 
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43. Se o sujeito fosse “tu”, em vez de ela, como ficariam os verbos do texto? 

44. Como ficariam os verbos do texto no pretérito imperfeito? 

45. Conjugue o verbo comer no futuro do presente e o verbo morder no futuro do pretérito. 

Texto para as questões 46 a 48. 

Bom conselho 

Ouça um bom conselho 

Eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 

Está provado: quem espera nunca alcança 

Venha meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Faça como eu digo 

Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio o vento na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade. 

(HOLLANDA. Chico Buarque de, In: Chico Buarque, letra e música. São Paulo: Companhia das Letras. 1989. p. 99.) 

46. Aponte os verbos que estão no modo imperativo. 

47. Em que pessoa e número estão esses verbos? 

48. Cite três verbos que aparecem numa das formas nominais. 
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Texto para as questões 49 e 50. 

No instante do entanto 

diga minha poesia 

e esqueça-me se for capaz 

siga e depois me diga 

quem ganhou aquela briga 

entre o quanto e o tanto faz 

(LEMINSKI, Paulo. O ex-estranho. Curitiba/São Paulo: Fundação Cultural de Curitiba/lluminuras, 1996. p. 29.) 

49. A quem se dirige o poeta? 

50. A forma verbal diga está na terceira pessoa do singular e refere-se ao sujeito você. 

Mude esse sujeito para tu e reescreva o poema, fazendo as alterações necessárias. 

51. Nas alternativas abaixo, siga o modelo. 

Almoço fora todos os dias. 

Se você almoçar fora todos os dias, eu também almoçarei. 

a) Passo os fins de semana na chácara. 

b) Compro frutas no supermercado. 

c) Ouço música de madrugada. 

d) Vejo sombras no jardim. 

e) Nado duas horas por dia. 

52. Leia: 

Líderes asseguram vaga, e Corinthians reavê 2ª lugar 

(Folha de S.Paulo, 10 maio 1999. p. 5-1.) 

Na manchete acima, há um erro no emprego de forma verbal. 

a) Identifique o erro. 

b) Reescreva a manchete, corrigindo o erro. 

53. Conjugue o verbo pedido no presente do subjuntivo, começando a frase pelas seguintes 

palavras: É preciso que eu... 

a) cantar d) ver 

b) pôr e) vir 

c) trazer 
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54. Conjugue o verbo pedido no imperfeito do subjuntivo, começando a frase pelas 

seguintes palavras: Era necessário que nós... 

a) cantar d) trazer 

b) aplaudir e) entregar 

c) pôr 

55. Conjugue o verbo pedido no futuro do subjuntivo, começando a frase pelas seguintes 

palavras: Quando nós... 

a) cantar d) ver 

b) pôr e) vir 

c) trazer 

56. Complete as lacunas com os verbos olhar ou saber nos tempos adequados. 

a) Se eu olhasse, ___________________ a diferença. 

b) Se eu olhar; _______________________ a diferença. 

c) Se nós _________________________, saberíamos a diferença. 

d) Se nós ________________________, saberemos a diferença. 

e) Se eles olhassem, __________________________ a diferença. 

f) Se eles olharem, _______________________ a diferença. 

 

 


