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Tempos e modos verbais 

 

Resumo 

 

I. Conceito:  

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

Ex.: João caminha lentamente. (ação) 

       Maria permanece doente. (estado) 

       Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  

O verbo auxiliar é aquele que é conjugado, e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, gerúndio ou 

particípio).  

Ex.: Ele vai sair mais tarde.  

       Estou telefonando há tempos. 

       Queria que João tivesse comprado os ingressos. 

 

II. Flexões 

São as possíveis categorias em que os verbos podem variar.  

 

a) Pessoa:  

Primeira (emissor) - Eu amo, Nós amamos 

Segunda (receptor) - Tu amas, Vós amais 

Terceira (assunto) - Ele(a) ama, Eles(as) amam 

 

b) Número: 

Singular - Ele vai 

Plural - Eles vão 

 

c) Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação 

que pretendemos dar a ele.  

• Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 
• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao jogo./Se 

eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./Se eu for ao jogo, avisarei. 
• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 

favor!/Arrume essa bagunça! 

 

d) Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples 

(formados por apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter (ou haver) + particípio do 

verbo).  
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i. Simples 

i.a) Modo indicativo 

• Presente: Indica uma ação no momento da fala. 
Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

• Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade, 
habitual. 
Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

• Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 
Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

• Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 
passado). 
Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

• Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  
Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

• Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 
relação a um fato já ocorrido no passado.  
Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 

i.b) Modo subjuntivo 

• Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 
Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

• Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 
para expressar condição e desejo. 
Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 

• Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também pode 
expressar possibilidade. 
Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

ii. Compostos 

ii.a) Modo indicativo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  
Ex.: Eu tenho dito. 

• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  
Ex.: Eu tinha dito.  

• Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  
Ex.: Eu terei dito. 

• Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  
Ex.: Eu teria dito. 

 

ii.b) Modo subjuntivo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 
Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

• Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 
Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 
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iii. Formas nominais 

• Infinitivo impessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. Vejamos exemplos 
dos dois casos: 
Ex.: Trouxe alguns exercícios para resolver. 

• Infinitivo pessoal: o processo verbal não se relaciona a nenhum sujeito, ou seja, fala-se da ação por 
ela mesma. 
Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  

• Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado 
por um verbo auxiliar.  
Ex.: Estou dirigindo.  

• Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. 
Ex.: Terminada a festa, os convidado já haviam partido. 

 

Semântica dos tempos verbais 

1. Presente do Indicativo: possui uma grande quantidade de possibilidades semânticas. 

a) Rotina: O presente do indicativo pode indicar um fato rotineiro, que costuma acontecer com frequência. 

Exemplo: Eu como todos os dias. 

b) Fato simultâneo ao momento da fala. Exemplo: Vagner Love chuta a bola para o gol. 

c) Passado: O verbo no presente do indicativo pode indicar um fato que já ocorreu. Em geral, o tipo textual 

narrativo usa muito o presente com a intenção de aproximar a história do leitor, fazer com que o leitor sinta 

que está assistindo à história, participando dela. Exemplo: Em 1808, a família real chega ao Brasil. 

d) Futuro: Pode indicar um fato que ainda vai ocorrer; este uso é muito comum na linguagem coloquial, no 

nosso falar cotidiano. Exemplo: Na próxima semana, eu vou à aula. 

e) Verdade absoluta: Exemplo: A Terra gira em torno do Sol. 

 

2. Pretérito Perfeito do Indicativo:  

a) Fato pontual no passado: Fato pontual no passado é um fato que aconteceu em um momento e terminou, 

não teve uma duração estendida, sendo, por isto, pontual. Exemplo: Ele correu rapidamente. 

b) Fato duradouro no passado: É aquele que teve uma duração, ou seja, ocorreu durante algum tempo, 

mesmo que pequeno. Exemplo: Falei no telefone por horas. 

3. Pretérito Imperfeito do Indicativo: O verbo no Pretérito Imperfeito só pode indicar uma ação com 

aspecto durativo, uma ação que ocorreu por certo tempo. Por isso, chama-se imperfeito: a ação que ele 

indica não foi finalizada imediatamente, ou, então, trata-se de uma ação que costumava acontecer. 

Exemplo: Eu jogava basquete todos os dias. 

4. Pretérito Mais Que Perfeito do Indicativo: A ação que o verbo no pretérito mais que perfeito indica 

ocorreu antes de outra, também no passado. Exemplo: O policial chegou ao local onde o acidente 

acontecera. 

OBS: Atualmente, o pretérito mais que perfeito não é utilizado na fala e tem sido pouco utilizado, 
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inclusive, na escrita. Na fala, tende a ser substituído por uma locução de particípio com verbo auxiliar ter 

ou haver no pretérito imperfeito. Exemplo: O policial chegou ao local onde o acidente tinha acontecido. 

5. Futuro do Presente do Indicativo: 

a) Futuro em relação ao momento em que se fala: Exemplo: Amanhã, irei ao trabalho. 

b) Dúvida: O futuro do presente pode indicar dúvida de quem fala em relação a um fato. Ocorre em frases 

interrogativas. Exemplo: Será ele a pessoa certa? 

c) Ordem: O futuro do presente pode indicar uma ordem, equivalendo semanticamente ao imperativo. 

Exemplo: Não roubarás. 

6. Futuro do Pretérito do Indicativo: O futuro do pretérito não indica um fato futuro em relação ao momento 

da enunciação, mas um fato futuro em relação a um fato expresso por outro verbo. Exemplo: Eu sabia que 

ela iria à festa. 

 Pode indicar: 

a) Polidez: Exemplo: Você me emprestaria sua caneta? 

b) Dúvida: Exemplo: Seria eu ideal para o cargo? 

c) Afastamento do que está sendo dito: O enunciador não se responsabiliza pelo que está falando. Exemplo: 

Disseram que você seria o culpado. 
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Exercícios 

 

1. João e Maria  
Agora eu era herói  

E o meu cavalo só falava inglês  

A noiva do cowboy 

Era você além de outras três  

Eu enfrentava batalhões  

Os alemães e os seus canhões  

Guardava o meu bodoque 

Ensaiava o rock  

Para as matinês (...)  
Chico Buarque de Holanda  

 

Quanto ao tempo verbal, é CORRETO afirmar que, no texto anterior,  

 a relação cronológica, no primeiro verso, entre o momento da fala e “ser herói” é de anterioridade.  
 o pretérito imperfeito indica um processo concluído num período definido no passado.  
 o pretérito imperfeito é usado para instaurar um mundo imaginário, próprio do universo infantil. 
 o conflito entre a marca do presente (no advérbio “agora”) e a do passado (nos verbos) leva à 

intemporalidade.  
 o pretérito imperfeito é usado para exprimir cortesia.  

 

2. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de 
Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um inverno 
com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum 
tempo Antônio Nobre. “Ao cair das folhas”, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está 
datado de “Clavadel, outubro, 1895”. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa.Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. 

No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos 

narrados, destaca-se a 

a) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. 

b) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. 

c) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. 

d) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. 

e) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. 

 

3.                                                                               Novas tecnologias  
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 

“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-

os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas 

e mochilas o “futuro” tão festejado.  

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 
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Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento.  

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 

controlamos quanto somos controlados.  
SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo.  

Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 (adaptado). 

 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

 criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 
 enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 
 indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 
 tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é 

manipulado. 
 demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 
 

4. MAS 
As ondas amarguradas  

Encostam a cabeça na pedra do cais. 

Até as ondas possuem 

Uma pedra para descansar a cabeça. 

Eu na verdade possuo 

Todas as pedras que há no mundo, 

Mas não descanso. 

As mulheres me dão corda 

Mas somem nas alturas. 

Eu apalpei aquele seio, 

Minhas mãos ficaram boquiabertas. 

Aqueles olhos gritaram na minha direção 

Mas depois desfaleceram. 

O mundo se desfaz em pedra 

Na minha direção, 

Mas as pedras marcham, não param, 

Não poderei descansar. 

A poesia é muito grande, 

Mas o alfabeto é bem curto 

E a preguiça, bem comprida. 

O amor é muito grande 

Mas não é puro, as mulheres 
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Toda a hora humilham a gente 

Com golpes fundos de olhares, 

Com arrancadas de seios... 

Mas assim mesmo inda é bom. 
(MENDES, M.. Poesia Completa e Prosa, 1994. In: O Visionário[1930-3], p.234) 

 

Com relação às formas verbais do texto, pode-se afirmar: 

 todas as ações são presentes. 
 há predomínio de verbos que indicam estado.  
 os verbos que exprimem ação estão no passado, e os que indicam estado, no presente.  
 predominam o presente histórico e o futuro nas ações verbais.  
 as ações verbais estão expressas no presente, no passado e no futuro, numa tentativa de totalizar 

o tempo. 
 

5. NÃO HOUVE LEPRA  
Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses 

depois, Ezequiel morreu de uma febre tifóide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 

dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel, 

em grego: “Tu eras perfeito nos teus caminhos”. Mandaram-me ambos o textos, grego e latino, o 

desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o triplo para 

não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que era exato, 

mas tinha ainda um complemento: “Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação”. 

Parei e perguntei calado: “Quando seria o dia da criação de Ezequiel?” Ninguém me respondeu. Eis aí 

mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. 
Machado de Assis - Dom Casmurro  

 

Colocando-se a oração “...onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta 

inscrição (...) em grego: (...)”, na voz passiva, obtém-se a forma verbal:  

a) era levantado  

b) seria levantado  

c) teria levantado  

d) terão levantado  

e) foi levantado  

 

6. “Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de fraque 
e flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas douradas, 
verdes e azuis, falavam mal das vespas de cintura fina - achando que era exagero usarem coletes tão 
apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de toucados de 
gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não morderem. E 
canários cantando, e beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos 
caranguejando, tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo.” 

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo:Brasiliense, 1947. 
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No último período do trecho, há um a série de verbos no gerúndio que contribuem para caracterizar o 

ambiente fantástico descrito. Expressões como “camaronando”, “caranguejando” e “pequeninando e 

não mordendo” criam, principalmente, efeitos de 

a) esvaziamento de sentido. 

b) monotonia do ambiente. 

c) estaticidade dos animais. 

d) interrupção dos movimentos. 

e) dinamicidade do cenário. 
 

7. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque do período 2 não substitui corretamente a 
do período 1: 
a) 1. Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 

    2. Economistas afirmam já ter sido descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 

b) 1. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. 

    2. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você fora.  

c) 1. Eram passados já muitos anos, desde o acidente.  

    2. Haviam passado já muitos anos, desde o acidente. 

d) 1. Honrarás a teu pai e à tua mãe. 

     2. Honra a teu pai e à tua mãe.  

e) 1. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido.  

    2. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já partirá.  
 

8. Uma das alternativas abaixo está errada quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais. 
Assinale-a. 
a) Porque arrumara carona, chegou cedo à cidade. 

b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. 

c) Embora arrume carona, chegará tarde. 

d) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. 

e) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. 
 

9. YAHOO TENTA COMPRAR AOL E BARRAR AVANÇO DO GOOGLE  
O Yahoo negocia com a Time Warner a compra do site America Online (AOL), segundo a revista Fortune. 

A compra seria uma tentativa de chamar atenção dos investidores e tirar o foco do Google. O Yahoo 

era líder em buscas na internet até a chegada do Google, que detém o domínio desse mercado.  
O Estado de São Paulo, 30 out. 2006. 

Em relação aos verbos destacados no texto, é possível afirmar que 

 todos estão no modo subjuntivo e, por isso, expressam os fatos como possibilidades.  
 todos estão no modo indicativo, no entanto, “seria” expressa o fato como possibilidade. 
 “negocia” e “detém” estão no modo indicativo, ao passo que “seria” e “era” estão no subjuntivo; por 

isso, os primeiros expressam os fatos como verdades, enquanto os últimos os expressam como 

possibilidades. 
 “negocia” e “detém” estão no modo imperativo, ao passo que “seria” e “era” estão no modo 

indicativo; por isso, os primeiros expressam os fatos como ordens, enquanto os últimos os 

expressam como verdades.  
 “negocia”, “era” e “detém” estão no modo indicativo, ao passo que “seria” está no modo subjuntivo; 

por isso, os primeiros expressam os fatos como possibilidades, enquanto o último o expressa como 

verdade.  
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10. Durante este período de depressão contemplativa uma coisa apenas magoava-me: não tinha o ar 
angélico do Ribas, não cantava tão bem como ele. Que faria se morresse, entre os anjos, sem saber 
cantar?  
Ribas, quinze anos, era feio, magro, linfático. Boca sem lábios, de velha carpideira, desenhada em 

angústia - a súplica feita boca, a prece perene rasgada em beiços sobre dentes; o queixo fugia-lhe pelo 

rosto, infinitamente, como uma gota de cera pelo fuste de um círio...  

Mas, quando, na capela, mãos postas ao peito, de joelhos, voltava os olhos para o medalhão azul do 

teto, que sentimento! que doloroso encanto! que piedade! um olhar penetrante, adorador, de enlevo, que 

subia, que furava o céu como a extrema agulha de um templo gótico!  

E depois cantava as orações com a doçura feminina de uma virgem aos pés de Maria, alto, trêmulo, 

aéreo, como aquele prodígio celeste de garganteio da freira Virgínia em um romance do conselheiro 

Bastos.  

Oh! não ser eu angélico como o Ribas! Lembro-me bem de o ver ao banho: tinha as omoplatas magras 

para fora, como duas asas!  
O ATENEU. Raul Pompéia  

 

Na descrição, os verbos estão, em sua maioria no:  

a) presente do indicativo  

b) futuro do indicativo  

c) pretérito mais que perfeito do indicativo  

d) pretérito perfeito do indicativo  

e) pretérito imperfeito do indicativo  
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Gabarito 

 

1. C 
O pretérito imperfeito é utilizado para conferir ao texto o tom de “faz de conta”, de “era uma vez”. A 

invocação do universo infantil é corroborada pelo tempo verbal, mas também é marcada por elementos 

como, por exemplo: cavalo que falava inglês; cowboy; a coragem heroica para enfrentar os alemães e 

seus canhões. 

 

2. C 
Os tempos do pretérito perfeito e do mais-que-perfeito se alternam para construir a narrativa. 

 

3. D 
A escolha do uso dos verbos na primeira pessoa do plural mostra que o ponto de vista defendido pelo 

autor inclui não somente ele mesmo, mas também os leitores de seu texto. Dessa forma, a indução ao 

compartilhamento das ideias presentes no texto se dá de forma natural. 

 

4. B 
a) todas as ações são presentes. – falsa, pois há a presença de “apalpei”, que está no passado. 

b) há predomínio de verbos que indicam estado. – Há a repetição sistemática do verbo “ser”.Esta 

alternativa está correta. 

c) os verbos que exprimem ação estão no passado, e os que indicam estado, no presente.  – Há muitos 

verbos que indicam ação no presente, portanto a afirmativa é falsa. 

d) predominam o presente histórico e o futuro nas ações verbais. –  Não há presente histórico no texto. 

e) as ações verbais estão expressas no presente, no passado e no futuro, numa tentativa de totalizar o 

tempo. –  Não há a tentativa de totalizar o tempo, tampouco ações futuras. 

 

5. A 
O verbo auxiliar carrega as informações de tempo, portanto, nesse caso, “era levantado” corresponde à 

resposta certa. Isso se dá porque “era” e “levantaram” estão no mesmo tempo verbal. 

 

6. E 
Os verbos no gerúndio dão ideia de continuidade, progressão, isto é, de ações que, nesse caso, 

acontecem concomitantemente ao momento em que delas se fala. No, o gerúndio corrobora a ideia de 

movimento, de dinamicidade do cenário. 

 

7. E 
“[...] já terá partido.” Dá ideia de que quando o sujeito chegar, não encontrará seu amigo, que já vai ter 

saído.  

  “[...] já partirá. “Dá ideia de que o sujeito chegará à casa e encontrará seu amigo, embora esse já esteja 

de saída. 
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8. E 
Em “Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade.” Os tempos verbais não se correlacionam, pois “se” 

pressupões uma condição que, aliada ao futuro do pretérito (chegaria), requer, nesse caso, um verbo no 

modo subjuntivo (arrumasse). 

 

9. B 
De fato, todos os verbos destacados estão no modo indicativo (“negocia” e “detém” – presente do 

indicativo; “seria” – futuro do pretérito), entretanto, o futuro do pretérito dá ideia de possibilidade futura 

 

10. E 
Os verbos estão, em sua maioria, no pretérito imperfeito do indicativo, indicando ações que 

costumavam ser contínuas no passado e/ou ações passadas não situadas de forma precisa no tempo. 

 

 


