
Módulo 5 - VERBOS  

  
Definição 

 

O verbo é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, 

indicando ações, processos, estados, mudanças de estado e manifestação de 

fenômenos da natureza. 

  

Conjugações verbais 

 

Conjugar um verbo é apresentar todas as formas em que um radical pode se 

manifestar ao flexionar-se, isto é, ao receber a vogal temática da conjugação ou 

classe a que pertence, e os sufixos de modo-tempo e sufixos de número-pessoa. 

 

Existem três conjugações verbais em português. 

• 1a conjugação – indicada pela vogal temática -a-: beijar, cantar, dançar. 

• 2a conjugação – indicada pela vogal temática -e-: crescer, dever, fazer. 

• 3a conjugação – indicada pela vogal temática -i-: banir, cair, dirigir. 

 

Flexões verbais 

 

Os verbos variam em número, pessoa, modo, tempo, voz e aspecto. 

 

Número 

 

• Singular – referência a apenas um ser: ele estuda. 

• Plural – referência a mais de um ser: eles estudam. 

 

Pessoa 

 

• 1a pessoa – a pessoa que fala: eu estudo, nós estudamos. 

• 2a pessoa – a pessoa com quem se fala: tu estudas, vós estudais. 

• 3a pessoa – a pessoa de quem se fala, o referente do discurso: ele estuda, eles 

estudam. 

 

 

Modo 

 

Os modos verbais indicam a atitude do falante com relação ao conteúdo de seus 

enunciados. São três: o Indicativo, o Subjuntivo e o Imperativo. 

 

Indicativo  

 

• O conteúdo do enunciado é tomado como certo pelo falante:  

Eu trabalho muito todos os dias, logo terei uma aposentadoria digna. 

 



• Nas formas do futuro, a efetiva realização da ação verbal é ainda uma 

probabilidade:  

 

Meu terno estará pronto à tarde.  (mas o falante age com certeza diante do que 

enuncia) 

Logo chegaria o inverno. (mas o falante age com certeza diante do que enuncia) 

 

Subjuntivo 

 

• O conteúdo do enunciado é tomado pelo falante como duvidoso, hipotético, 

incerto:  

 

Rogo para que ele chegue a tempo.  

Eu ficaria feliz se visse meu avô mais uma vez.  

Quando ela entender nossos motivos, não ficará aborrecida. 

 

Imperativo  

 

• O conteúdo do enunciado expressa uma atitude de mando, conselho, súplica:  

 

Devolva esse dinheiro agora. Não pegue algo que não lhe pertence. 

Saia daqui. 

 

Tempo 

 

Os fatos expressos pelo verbo podem referir-se ao: 

 

• presente (evento no momento em que se fala) 

 

• passado ou pretérito (evento anterior ao momento em que se fala). 

 

• futuro (evento posterior ao momento em que se fala). 

 

  

TEMPOS VERBAIS DO MODO INDICATIVO (6) 

 

1 - Presente 

 

• O momento do evento corresponde ao momento da enunciação/fala:  

 

Maria come. 

Fernanda trabalha. 

 

 

 

 



• Outro uso frequente desse tempo verbal é para expressar ação habitual:  

 

Gosto de banana.  

Ouço MPB.  

Faço ginástica. 

 

• É usado também para a afirmação de verdades universais/atemporais (que 

servem para qualquer tempo): 

 

 O oxigênio é imprescindível à vida humana. 

Na natureza, tudo se transforma. 

 

• Um uso mais particular desse tempo verbal é o que se denomina presente 

histórico (uso do presente para se aproximar-se do passado):  

 

A família real chega ao Brasil em 1808. 

Napoleão invade a Rússia. 

 

• Uso para falar de passado imediato (que acabou de acontecer): 

 

 Fred faz o gol. 

O meteoro cai. 

 

• Uso para antecipar o futuro (para dar maior certeza à ação): 

 

 Deposito o dinheiro amanhã. 

Estudo com você amanhã. 

 

2 - Pretérito imperfeito  

 

•  Refere-se a um fato inconcluso, que se prolonga por algum tempo, no passado:  

 

Na minha infância, brincávamos o dia todo, sem preocupações. 

Naquela época, quase não se bebia refrigerante. 

 

 

3 - Pretérito perfeito  

 

• Refere-se a um fato concluído no passado:  

 

Ontem, visitei minha tia Luísa. 

Amou muito sua mãe. 

 

 

 

 



4 - Pretérito  mais-que-perfeito  

 

• Refere-se a um fato ocorrido no passado, anterior a outro fato também passado: 

Quando recebi o convite de João, Mário já me convidara (tinha me convidado) 

para o baile. 

João formou-se em abril, Maria formara-se (havia se formado) em fevereiro. 

 

5 – Futuro do presente 

 

• Refere-se a um fato futuro com relação ao momento presente:  

 

Trabalharei no próximo fim de semana. 

Viajarei para Maceió. 

  

6 - Futuro do pretérito  

 

• Refere-se a um fato futuro com relação ao momento passado, assim, configura-

se em uma hipótese proferida com certeza. 

 

Pensei que saberia o que dizer, mas fiquei confuso.  

Se eu fosse rico, não precisaria trabalhar.  

 

Exemplos de conjugação de verbos regulares 

 

 

MODO INDICATIVO 

 

CANTAR (primeira conjugação) 

 

 

Presente 

Eu canto 

Tu cantas   

Ele canta  

Nós cantamos  

Vós cantais 

Eles cantam 

 

Pretérito Perfeito 

 

Eu cantei 

Tu cantaste 

Ele cantou 

Nós cantamos  

Vós cantastes 

Eles cantaram 

Pretérito Imperfeito 

 

Eu cantava 

Tu cantavas 

Ele cantava 

Nós cantávamos  

Vós cantáveis 

Eles cantavam 

 

Pretérito Mais-que-perfeito 
Eu cantara 

Tu cantaras 

Ele cantara 

Nós cantáramos  



Vós cantáreis 

Eles cantaram 

 

Futuro do Presente 

 

Eu cantarei 

Tu cantarás 

Ele cantará 

Nós cantaremos 

Vós cantareis 

Eles cantarão 

 

Futuro do Pretérito 

 

Eu cantaria 

Tu cantarias 

Ele cantaria 

Nós cantaríamos 

Vós cantaríeis 

Eles cantariam 

 

 

 

VENDER (segunda conjugação) 

  

 

Presente 

 

Eu vendo 

Tu vendes 

Ele vende 

Nós vendemos 

Vós vendeis 

Eles vendem 

 

Pretérito Perfeito 

 

Eu vendi 

Tu vendeste 

Ele vendeu 

Nós vendemos  

Vós vendestes 

Eles venderam 

 

 

 

 

Pretérito Imperfeito 

 

Eu vendia 

Tu vendias 

Ele vendia 

Nós vendíamos  

Vós vendíeis 

Eles vendiam 

 

Pretérito Mais-que-perfeito 

 

Eu vendera 

Tu venderas 

Ele vendera 

Nós vendêramos  

Vós vendêreis 

Eles venderam 

 

 

 

 

Futuro do Presente 

 

Eu venderei 

Tu venderás 

Ele venderá 

Nós venderemos 

Vós vendereis 

Eles venderão 

 

Futuro do Pretérito 

 

Eu venderia 

Tu venderias 

Ele venderia 



Nós venderíamos 

Vós venderíeis 

Eles venderiam 

 

 

ABRIR (terceira conjugação) 

 

 

Presente 

 

Eu abro 

Tu abres 

Ele abre 

Nós abrimos 

Vós abris 

Eles abrem 

 

Pretérito Perfeito 

 

Eu abri 

Tu abriste 

Ele abriu 

Nós abrimos  

Vós abristes 

Eles abriram 

 

Pretérito Imperfeito 

 

Eu abria 

Tu abrias 

Ele abria 

Nós abríamos  

Vós abríeis 

Eles abriam 

Pretérito Mais-que-perfeito 

 

Eu abrira 

Tu abriras 

Ele abrira 

Nós abríramos  

Vós abríreis 

Eles abriram 

 

Futuro do Presente 

 

Eu abrirei 

Tu abrirás 

Ele abrirá 

Nós abriremos 

Vós abrireis 

Eles abrirão 

 

Futuro do Pretérito 

 

Eu abriria 

Tu abririas 

Ele abriria 

Nós abriríamos 

Vós abriríeis 

Eles abririam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

1 - (Unicamp-SP) As gramáticas costumam definir os tempos verbais de forma 

simplificada. C. Cunha e L. Cintra, por exemplo, em sua Nova gramática do Português 

contemporâneo, dizem que o futuro designa um fato ocorrido após o momento em que 

se fala. Observe como Bastos Tigre joga com essa noção de futuro para dar uma 

interpretação engraçada do sétimo mandamento: 

Não furtarás – prega o Decálogo e cada homem deixa para amanhã a observância do 

sétimo mandamento. Fradique, Mendes. Grammatica Portugueza pelo Methodo 

Confuso. 

  

a) Qual a interpretação usual (feita, por exemplo, por um rabino, um pastor ou um 

padre) desse mandamento? 

b) Qual a interpretação feita por Bastos Tigre? 

 

2 - Com base na explicação dada, identifique os tempos verbais dos verbos destacados 

abaixo e coloque-os na ordem em que os fatos ocorreram. 

Ela estava só, completamente só: Lula deitara-se para dormir. Começou a ter medo. 

(José Lins do Rego) 

 

3 - (Unicamp)  Em 28/11/2003, quando muito se noticiava sobre a reforma ministerial, 

a "Folha de S. Paulo" publicou uma matéria intitulada "Lula sugere que Walfrido e 

Agnelo ficam.". Considerando as relações entre as palavras que compõem o título da 

matéria, justifique o uso do verbo "ficar" no presente do indicativo.  

 

4 - (Fuvest)  Estas duas estrofes encontram-se em "O samba da minha terra", de Dorival 

Caymmi: 

 

Quem não gosta de samba 

bom sujeito não é, 

é ruim da cabeça 

ou doente do pé. 

 

Eu nasci com o samba, 

no samba me criei, 

do danado do samba 

nunca me separei. 

a) Reescreva a primeira estrofe, iniciando-a com a frase afirmativa "Quem gosta de 

samba" e fazendo as adaptações necessárias para que se mantenha a coerência do 

pensamento de Caymmi. NÃO utilize formas negativas. 

b) Reescreva os dois primeiros versos da segunda estrofe, substituindo as formas 

"nasci" e "me criei", respectivamente, pelas formas verbais correspondentes de "provir" 

e "conviver" e fazendo as alterações necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 - (Ufpr 2016)  O verbo “ir” tem, ainda, outro uso corrente não contemplado no texto: 

pode ser uma partícula unicamente gramatical responsável por marcar o tempo futuro do 

verbo principal da oração. Assinale a alternativa representativa desse uso.  

a) Enquanto aguardamos o telefonema da Joana, o Luís vai ao mercado e compra os 

salgados para o café.    

b) O período de inscrição para o concurso foi divulgado: vai de novembro a dezembro.    

c) Já noticiaram: o técnico vai divulgar o nome dos jogadores convocados nesta semana.    

d) Amanhã, este carro vai para a oficina, para reparos no freio e na lataria.    

e) Você já guardou tudo? Vai que ele chegue sem avisar...    

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Examine este anúncio de uma instituição financeira, cujo nome foi substituído por X, 

para responder às questões a seguir. 

 

  
 

6 -  (Fuvest 2016)  Com base na parte escrita do anúncio, responda. 

 

a) Qual é a relação temporal que se estabelece entre os verbos “conhecer”, 

“oferecer”, “proporcionar” e “alcançar”? Explique. 

b) Complete a frase abaixo, flexionando de forma adequada os verbos “oferecer”, 

“proporcionar” e “alcançar”. 

 

 

 



Conhecer profundamente os negócios de nossos clientes é só o primeiro passo que 

permite que __________ sempre respostas mais rápidas, __________ decisões mais 

assertivas e __________ melhores resultados.  

  

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 

 

O yuan cai – na nossa cabeça 

 

Assim que a China anunciou, no dia 11 [11.08.2015], que permitira uma queda 

de 1,9%  no valor de sua moeda, o yuan, Bolsas e moedas de outros países desabaram. 

Foi a maior desvalorização cambial na China desde 1994. Ao baratear sua moeda e, 

como consequência, seus salários e seus produtos, os chineses impulsionaram suas 

exportações. Mas dificultam a vida da concorrência e a recuperação econômica em 

outros países. Entre esses sofredores, está o Brasil. 

O Brasil já vinha sentindo um baque duplo: a China em desaceleração consome 

menos de nossa soja e de nosso minério de ferro, e os preços desses produtos no 

mercado internacional estão em baixa. O Brasil normalmente vende para a China mais 

do que compra. 

(Época, 17.08.2015)  

 

7 - (Fgv 2016)  Analise o período inicial do texto: “Assim que a China anunciou, no dia 

11 [11.08.2015], que permitira uma queda de 1,9%  no valor de sua moeda, o yuan, 

Bolsas e moedas de outros países desabaram.” 

 

a) Justifique o uso das formas verbais “anunciou” e “permitira” e reescreva o 

período, utilizando o tempo verbal composto que pode substituir esta última, no 

contexto, conforme a norma-padrão da língua portuguesa. 

b) O período está organizado a partir de uma perspectiva temporal, como indica a 

conjunção “Assim que”. Reescreva-o numa perspectiva de causa.  

 

 

TEMPOS VERBAIS DO MODO SUBJUNTIVO (3) 

 
O Subjuntivo é utilizado para enunciar ações verbais incertas, geralmente 

relacionadas à vontade ou ao sentimento.  

 

1 – Presente 

 

• Ação incerta no presente:  

 

É triste que nem todas as pessoas tenham um lar. 

Estarei no escritório, caso necessitem de mim. 

Espero que você aprenda os verbos. 

Desejo que vocês viajem bem. 

 

 



Pretérito imperfeito  

 

• Ação incerta no passado:  

 

Se soubesse a verdade, voltaria para casa. 

Não existia lugar no mundo que ele não conhecesse. 

Se ela esquecesse seus caprichos, talvez o trabalho pudesse dar certo. 

Se eu tivesse dinheiro, emprestaria a todos. 

Se nós pudéssemos, viajaríamos. 

 

Futuro 

 

• Ação incerta no futuro:  

 

Se eu trouxer o livro, posso ler um trecho para você? 

Quando eu puser a roupa e estiver bonita, ele me tirará para dançar. 

Se eu a vir, darei o recado. 

Se ela vier à escola, fará a prova. 

 

 

Exemplos de conjugação de verbos regulares 

 

MODO SUBJUNTIVO 

 

CANTAR (primeira conjugação) 

 

 

Presente 
 

Eu cante 

Tu cantes 

Ele cante 

Nós cantemos 

Vós canteis 

Eles cantem 

 

 

Pretérito 

Imperfeito 

Eu cantasse 

Tu cantasses 

Ele cantasse 

Nós cantássemos 

Vós cantásseis 

Eles cantassem 

 

 

Futuro 

 

Eu cantar 

Tu cantares 

Ele cantar 

Nós cantarmos 

Vós cantardes 

            Eles cantarem 

 

VENDER (segunda conjugação)        

 

Presente 
 

Eu venda 

Tu vendas 

Ele venda 

Nós vendamos 

Vós vendais 

Eles vendam 

 

Pretérito 

Imperfeito 

Eu vendesse 

Tu vendesses 

Ele vendesse 

Nós vendêssemos 

Vós vendêsseis 

Eles vendessem 

 

Futuro 

 

Eu vender 

Tu venderes 

Ele vender 

Nós vendermos 



Vós venderdes Eles venderem  

 

ABRIR (terceira conjugação) 

 

Presente 
 

Eu abra 

Tu abras 

Ele abra 

 

 

Nós abramos 

Vós abrais 

Eles abram 

 

 

 

 

 

 

 

Pretérito  

Imperfeito 

Eu abrisse 

Tu abrisses 

Ele abrisse 

Nós abríssemos 

Vós abrísseis 

Eles abrissem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futuro 
Eu abrir 

Tu abrires 

Ele abrir 

Nós abrirmos 

Vós abrirdes 

Eles abrirem 

 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

1 - (Unicamp)  A história transcrita a seguir contrasta dois mundos, dois estados 

de coisas: o dia cansativo do carregador e a situação imaginária em que ele se 

torna presidente da República: 

Dois carregadores estão conversando e um diz: 

 

 "Se eu fosse presidente da República, eu só acordava lá pelo meio-dia, 

depois ia almoçar lá pelas três, quatro horas. Só então é que eu ia fazer o 

primeiro carreto" 

 

O carregador não consegue passar para o mundo imaginário, e acaba misturando-

o de maneira surpreendente com o mundo real. 

a) Qual é a construção gramatical usada nessa história para dar acesso ao 

mundo das fantasias do carregador? 

b) Que situação do mundo real ele transfere para o mundo irreal de suas 

fantasias? 

c) Por que isso é engraçado?  

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Não existe liberdade sem independência financeira. Ter um currículo turbinado 

ou uma rede de relacionamentos em dia pode perder o valor se você não tiver 

também uma reserva financeira para sobreviver num momento de transição de 

emprego. 

(Você s/a, setembro de 2005.)  



 
2 - (Fgv 2006)  Reescreva o trecho - "se você não tiver também uma reserva 

financeira para sobreviver" -, substituindo 

a) o conectivo SE por 

    a.1. caso; 

    a.2. a menos que; 

b) o verbo TER pelo verbo DISPOR.  

 

3 -  (UFV) – Verbos derivados seguem, quase sempre, o padrão de flexão dos 

primitivos que lhes deram origem. Na linguagem popular, entretanto, é comum 

flexioná-los como se fossem verbos regulares. Assinale a alternativa em que a forma 

verbal em destaque está corretamente flexionada, de acordo com a norma padrão:  

a) Quando a secretária depor na CPI, as coisas se esclarecerão.  

b) Se a testemunha intervir favoravelmente, o réu será absolvido.  

c) Quando você reaver a agenda da secretária, ficará surpreso.  

d) Alguns jornalistas anteviram toda essa confusão política.  

e) O depoimento do empresário levará o político à prisão se conter as informações 

anunciadas.  

 

4 - (Fgvrj 2016)  Leia a seguinte frase: 

 

O que os olhos não virem, o seu coração não vai sentir. 

 

Considere as seguintes afirmações sobre essa frase, utilizada em uma propaganda de 

software para empresas: 

 

I. Contém um erro de conjugação verbal, no uso de “virem” em lugar de “verem”. 

II. Expressa ideia de futuro por meio da locução “vai sentir”, que equivale a “sentirá”. 

III. Resulta de uma reelaboração de um conhecido provérbio popular. 

 

Está correto apenas o que se afirma em  

a) III.    

b) I e II.    

c) I.    

d) II.    

e) II e III.    

   

5 - (G1 - ifsul 2016)  Nas sentenças abaixo, ocorrem espaços vazios. Para preenchê-los, 

empregue a forma verbal mais adequada dos verbos entre parênteses. 

  

I. Se os alunos ___________ apenas bom uso dos celulares, talvez as coisas fossem 

diferentes. (fazer) 

II. Caso __________ a proibição do uso de celulares em sala de aula, os alunos terão 

que mudar de comportamento. (manter-se) 

III. Quando o professor ___________ empregar didaticamente o celular em aula, as 

proibições poderão ser revogadas. (saber) 

 



As formas verbais que preenchem corretamente as lacunas são:  

a) fazerem – se mantiver – saber    

b) fizessem – se manter – souber    

c) fazerem – se manter – saber    

d) fizessem – se mantiver – souber    

 

 

 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 

 

RECEITA DE MULHER  

As muito feias que me perdoem  

Mas beleza é fundamental. É preciso 

 Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso  

Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de haute couture*  

Em tudo isso (ou então  

Que a mulher se socialize elegantemente em azul, como [na República Popular 

Chinesa).  

Não há meio-termo possível.  

É preciso Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito 

 Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas pousada e que [um rosto  

Adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro [minuto da aurora. 

(Vinicius de Moraes)  

* “haute couture”: alta costura  

  

1 - (FUVEST) – Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no excerto e a 

razão desse uso são: 

a) indicativo; expressar verdades universais.  

b) imperativo; traduzir ordens ou exortações.  

c) subjuntivo; indicar vontade ou desejo.  

d) indicativo; relacionar ações habituais. 

 e) subjuntivo; sugerir condições hipotéticas 

 

2 - (FUVEST-SP) – Os verbos estão corretamente empregados apenas na frase:  

a) No cerne de nossas heranças culturais se encontram os idiomas que as transmitem de 

geração em geração e que assegurem a pluralidade das civilizações.  

b) Se há episódios traumáticos em nosso passado, não poderemos avançar a não ser que 

os encaramos.  

c) Estresse e ambiente hostil são apenas alguns dos fatores que possam desencadear 

uma explosão de fúria.  

d) A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua própria 

especialidade e que tome consciência de seus próprios limites.  

e) O que hoje talvez possa vir a tornar-se uma técnica para prorrogar a vida, sem dúvida 

amanhã possa vir a tornar-se uma ameaça.  



 

3 – (CÁSPER LÍBERO)  

I. Para que ele mantesse sua opinião, foi preciso pôr em ordem as ideias.  

II. Se você se propor a vim no feriado, terá um dia a mais de folga.  

III. A questão só se resolveu porque eu intervi na discussão.  

IV. O advogado interveio, mas nada pôde fazer em relação ao problema.  

V. Se você o ver, diga-lhe para vir buscar a encomenda.  

Em relação ao emprego dos verbos, podemos afirmar:  

a) I e II estão corretas. 

 b) Somente a IV está correta.  

c) III e IV estão corretas.  

d) I e V estão corretas.  

e) Somente a V está correta.  

 

4 - (CÁSPER LÍBERO)  

I. Considerou perca de tempo ficar na fila do passaporte.  

II. Depois das seis horas, o ônibus nunca para no ponto.  

III. Se eu reavesse o dinheiro, melhorariam os negócios.  

IV. Ele achou melhor por o carro na garagem antes que chovesse.  

V. É provável que o projeto seje aprovado esta semana.  

Sobre o correto emprego verbal nas frases acima, pode-se dizer que  

a) estão corretas I, II e III.  

b) estão corretas IV e V.  

c) somente a II está correta.  

d) todas estão corretas.  

e) todas estão erradas. 

 

5 - (FGV) – A única frase em que o verbo sublinhado está corretamente flexionado é:  

a) Dou-me por satisfeito, se correr quinhentos metros e transpor cinco obstáculos. 

b) Todas as tardes, ela entretia-se a espiar a rua pela janela.  

c) Os ânimos só se acalmaram, quando eu intervi na discussão.  

d) Se nosso time reouvesse a autoconfiança, obteríamos melhores resultados.  

e) O governo tem intervido demais na economia.  

 

GABARITO  

1 - O modo verbal predominante é o subjuntivo, no tempo presente, que manifesta 

desejos e vontades: “que me perdoem”, “que haja”, “se socialize”, “seja belo” e 

“adquira”. Resposta: 

 

2 - Erros: a) assegurem, por asseguram; b) encaramos, por encaremos; c) possam, por 

podem; e) possa (segunda ocorrência), por pode. Resposta: D 

 

3 - Em I, mantivesse; em II, propuser a vir; em III, intervim; em V, você o vir. 

Resposta: B  



 

4 - Em I, perda (substantivo); em III, reouvesse; em IV, pôr; em IV, seja. Resposta: C  

RESOLUÇÃO  

 

5 - Formas corretas: a) transpuser, b) entretinha, c) intervim, e) inter vindo. Resposta: D 

 

 

EMPREGO E SENTIDO DO IMPERATIVO  
 

O Imperativo expressa ordens, conselhos, súplicas. Pode assumir uma forma 

afirmativa ou negativa e tem sempre um sentido presente:  

 

Abra seu livro.  

Não entre aí. 

 

Exemplos de conjugação de verbos regulares 

 

CANTAR (primeira conjugação) 

 

Imperativo Afirmativo 

 

Canta (tu) 

Cante (ele) 

Cantemos (nós) 

Cantai (vós) 

Cantem (eles) 

 

Imperativo Negativo 

 

Não cantes (tu) 

Não cante (ele) 

Não cantemos (nós) 

Não canteis (vós) 

Não cantem (eles) 

VENDER (segunda conjugação)        

 

Imperativo Afirmativo 

 

Vende (tu) 

Venda (ele) 

Vendamos (nós) 

Vendei (vós) 

Vendam (eles) 

 

Imperativo Negativo 

  

Não vendas (tu) 

Não venda (ele) 

Não vendamos (nós) 

Não vendais (vós) 

Não vendam (eles) 

ABRIR (terceira conjugação) 



 

Imperativo Afirmativo 

 

Abre (tu) 

Abra (ele) 

Abramos (nós) 

Abri (vós) 

Abram (eles) 

 

 

Imperativo Negativo 

 

Não abras (tu) 

Não abra (ele) 

Não abramos (nós) 

Não abrais (vós) 

Não abram (eles) 

 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

1 - (FUVEST-SP) – Assinale a alternativa que completa adequadamente a frase: 

“______________________ em ti, mas nem sempre ______________________ 

dos outros”. 

a) Creias – duvides b) Crê – duvidas 

c) Creias – duvidas d) Creia – duvide e) Crê – duvides 

 

2 - (FUVEST) – Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a 

norma escrita culta é: 

a) Confira as receitas incríveis preparadas para você. Clica aqui! 

b) Mostra que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho! 

c) Cura-te a ti mesmo e seja feliz! 

d) Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência. 

e) Em caso de acidente, não siga viagem. Pede o apoio de um policial. 

 

3 - Leia o trecho de uma canção de Cartola, tal como registrado em gravação do 

autor: 

(...) 

Ouça-me bem, amor, 

Preste atenção, o mundo é um moinho, 

Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 

Vai reduzir as ilusões a pó. 

Preste atenção, querida, 

De cada amor tu herdarás só o cinismo 

Quando notares, estás à beira do abismo 

Abismo que cavaste com teus pés. 



(Cartola, “O mundo é um moinho”.) 

 

a) Na primeira estrofe, há uma metáfora que se desdobra em outras duas. 

Explique o sentido dessas metáforas. 

b) Caso o autor viesse a optar pelo uso sistemático da segunda pessoa do 

singular, precisaria alterar algumas formas verbais. Indique essas formas e as 

respectivas alterações. 

 

4 -  (Ufv)  Os católicos normalmente rezam o Pai-Nosso no tratamento VÓS: 

 Pai nosso, que ESTAIS no céu, santificado seja o VOSSO nome, venha a 

nós o VOSSO reino, seja feita a VOSSA vontade, assim na terra como no céu. 

 O pão nosso de cada dia nos DAI hoje, PERDOAI as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos DEIXEIS cair em 

tentação, mas LIVRAI-nos do mal. 

 

Os protestantes normalmente rezam-no, utilizando o tratamento TU: 

 

 Pai nosso, que ESTÁS no céu, santificado seja o TEU nome, venha a nós 

o TEU reino, seja feita a TUA vontade, assim na terra como no céu. 

 O pão nosso de cada dia nos DÁ hoje, PERDOA as nossas ofensas, assim 

como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos DEIXES cair em 

tentação, mas LIVRA-nos do mal. 

 

Preencha as lacunas, empregando o tratamento VOCÊ: 

 

 Pai nosso, que __________ no céu, santificado seja o SEU nome, venha a 

nós o SEU reino, seja feita a SUA vontade, assim na terra como no céu. 

 O pão nosso de cada dia nos _________ hoje, ___________ as nossas 

ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos 

___________ cair em tentação, mas _________-nos do mal.  

 
 5 - (Fuvest 2016)  Leia este texto. 

  

O tempo personalizou minha forma de falar com Deus, mas sempre termino a conversa 

com um pai-nosso e uma ave-maria. 

(...)  

Metade da ave-maria é uma saudação floreada para, só no final, pedir que ela rogue por 

nós. No pai-nosso, sempre será um mistério para mim o “mas” do “não nos deixeis cair 

em tentação, mas livrai-nos do mal”. Me parece que, a princípio, se o Pai não nos deixa 

cair em tentação, já estará nos livrando do mal. 

Denise Fraga, www1.folha.uol.com.br, 07/07/2015. Adaptado. 

 

a) Mantendo-se a relação de sentido existente entre os segmentos “não nos deixeis 

cair em tentação” / “mas livrai-nos do mal”, a conjunção “mas” poderia ser 

substituída pela conjunção e, de modo a dissipar o “mistério” a que se refere a 



autora? Justifique. 

b) Sem alterar seu sentido, reescreva o trecho da oração citado pela autora, 

colocando os verbos “deixeis” e “livrai” na terceira pessoa do singular.  

 

  

AS FORMAS NOMINAIS 
 

Algumas das formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes, sendo 

por isso chamadas de formas nominais dos verbos. São elas: infinitivo, 

gerúndio e particípio. 

 

O infinitivo tem valor equivalente ao de um substantivo: 

 

 O chorar envelhece. 

 

O gerúndio tem valor de advérbio ou de adjetivo:  

 

Ela perdeu o brinco brigando com o namorado (valor adverbial = quando/ no 

momento em que brigava com o namorado).  

Tenho medo de barata voando (valor de adjetivo = barata que voa). 

 

O particípio tem valor equivalente ao de um adjetivo:  

 

Comprado o bolo, fomos para a festa.  

A lataria do carro foi amassada na batida. 

  
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

1 - (Ufscar-SP) Leia o texto seguinte. 

Desculpe-nos pela demora em responder a sua reclamação sobre a sua TV de 

plasma. Precisávamos ter a certeza de que a nossa matriz aqui no Brasil estaria 

nos enviando a referida peça. Na próxima semana, estaremos fazendo uma 

revisão geral no aparelho evamos estar enviando ele para o senhor. 

Atenciosamente...Texto do e-mail de uma empresa, justificando o atraso em 

consertar um aparelho eletrônico. 

 

Observa-se, nesse texto, um problema de estilo comum nas correspondências 

comerciais e nas comunicações de telemarketing e também um desvio da norma 

padrão do português do Brasil. 

 

a) Identifique o problema de estilo e redija o trecho em que ele ocorre, corrigido. 

b) Identifique o desvio e redija o trecho em que ele ocorre, corrigido. 

 

2 – (Fuvest 2012)  Leia este aviso, comum em vários lugares públicos: 

 



 
 

a) As pessoas que não gostam de ser filmadas prefeririam uma mensagem 

que dissesse o contrário. Para atender a essas pessoas, reescreva o aviso, 

usando a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. 

b) Criou-se, recentemente, a palavra “gerundismo”, para designar o uso 

abusivo do gerúndio. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso 

acima? Explique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO  
 

1. (Ueg 2015)   

 
 

Na tirinha, a locutora utiliza o imperativo verbal para desafiar seu interlocutor a 

lhe apresentar uma prova de amor. Essas formas imperativas apresentam um caso 

de variação na pessoa do verbo, tendo a seguinte configuração:  

a) “mate” e “peça” são formas de 2ª pessoa que derivam do presente do modo 

indicativo e se correlacionam ao pronome de 2ª pessoa “tu”.    

b) “prova” e “coloca” são formas de 3ª pessoa que derivam do presente do modo 

subjuntivo e se correlacionam ao pronome de 3ª pessoa “você”.    

c) “prova” e “coloca” são formas de 2ª pessoa correlacionadas ao pronome “tu”; 

“mate” e “peça” são formas de 3ª pessoa correlacionadas ao pronome “você”.    



d) “mate” e “peça” são formas de 2ª pessoa correlacionadas ao pronome “tu”; 

“prova” e “coloca” são formas de 3ª pessoa correlacionadas ao pronome 

“você”.    

   

2. (Acafe 2014)  Assinale a frase que está formulada de acordo com as normas da 

língua portuguesa escrita padrão.  

a) Se os estudantes não opitam pelo regime de cotas, disputarão às vagas de 

acordo com os critérios gerais do certame.    

b) Cada agência do banco, cada ponto de atendimento, tinha uma agência 

madrinha que o gerente era responsável pela integração e pelas reinvindicações 

dos funcionários.    

c) A instituição da gratificação de produtividade por desempenho médico, por 

meio da edição da lei complementar no 385, de 10 de maio de 2013, ajuda a 

comprovar que os valores recebidos pelos médicos correspondem à produção 

desses profissionais.    

d) Até aonde eu saiba, tudo o que fora decido na reunião da última terça-feira, 

será mantido.    

   

3. (Insper 2014)  No site de suporte técnico da Microsoft, há a seguinte 

orientação: 

 

Se [o usuário] fazer algumas alterações nas propriedades de site da Web do 

ASP.NET 2.0 e clique na guia ASP.NET no Gerenciador do IIS, o serviço 

W3SVC pode ser reiniciado inesperadamente. 

(Disponível em http://support.microsoft.com/kb/953343/pt-br.) 

 

As formas verbais “fazer” e “clique” estão mal empregadas e deveriam ser 

substituídas no padrão culto da língua por  

a) fazerem / clicarem    

b) faça / clica    

c) fizer / clicar    

d) fizerem / clicando    

e) fazem / clicassem    

   

4. (Espcex (Aman) 2013)  Assinale a alternativa que contém a classificação do 

modo verbal, dos verbos grifados nas frases abaixo, respectivamente. 

 

— Esse seu lado perverso, eu o conheço faz tempo. 

— Anda logo, senão chegarás só amanhã. 

— Se você chegar na hora, ganharemos um tempo precioso. 

— Acabaríamos a tarefa hoje, se todos ajudassem.   

a) indicativo – imperativo – subjuntivo – subjuntivo – indicativo – subjuntivo – 

indicativo    

b) subjuntivo – indicativo – indicativo – subjuntivo – indicativo – subjuntivo – 

indicativo    



c) subjuntivo – imperativo – indicativo – infinitivo – indicativo – subjuntivo – 

indicativo    

d) indicativo – imperativo – indicativo – subjuntivo – indicativo – indicativo – 

subjuntivo    

e) indicativo – subjuntivo – indicativo – subjuntivo – indicativo – subjuntivo – 

subjuntivo    

   

5. (Insper 2013)  Se, na frase 

 

“Quando a encontrar, dê o seguinte recado a ela: seu marido acreditou que se 

prendesse o animal, este não desejaria mais ficar com a família”, 

 

os verbos destacados fossem substituídos, respectivamente por “ver”, “crer”, 

“deter” e “querer”, mantendo o tempo verbal, teríamos:  

a) Quando a ver, dê o seguinte recado a ela: seu marido crêu que se detesse o 

animal, este não quereria mais ficar com a família.    

b) Quando a ver, dê o seguinte recado a ela: seu marido creu que se detivesse o 

animal, este não quereria mais ficar com a família.    

c) Quando a vir, dê o seguinte recado a ela: seu marido creu que se detivesse o 

animal, este não quereria mais ficar com a família.    

d) Quando a ver, dê o seguinte recado a ela: seu marido creou que se detesse o 

animal, este não queria mais ficar com a família.    

e) Quando a vir, dê o seguinte recado a ela: seu marido crêu que se detivesse o 

animal, este não queria mais ficar com a família.    

   

6. (Espcex (Aman) 2013)  Em “Embarcaremos amanhã, então, vimos dizer-lhe 

adeus, hoje”, a alternativa que classifica corretamente a conjugação modo-

temporal do verbo destacado no fragmento é  

a) Pretérito Perfeito do Indicativo    

b) Futuro do Presente do Indicativo    

c) Presente do Indicativo    

d) Imperativo Afirmativo    

e) Pretérito Imperfeito do Indicativo    

   

7. (G1 - utfpr 2013)  Assinale a alternativa em que as formas verbais estão 

empregadas de acordo com a norma padrão da língua.  

a) No ano passado, meus colegas ficaram em recuperação na escola. Se não 

estudarem com afinco, neste ano ficarão de novo.    

b) Se você estivesse preparado, podia ter viajado com seus amigos.    

c) Quando ele fazer aniversário, ganhará uma grande festa de seus pais.    

d) É possível que essas caixas não caibam no armário. Se não caberem, deixe-as 

no chão.    

e) Espero que você seje muito feliz.    

  

 

 



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

RECEITA DE MULHER 

 

As muito feias que me perdoem 

Mas beleza é fundamental. É preciso 

Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso 

Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de 

[haute couture* 

Em tudo isso (ou então 

Que a mulher se socialize elegantemente em azul, 

[como na República Popular Chinesa). 

Não há meio-termo possível. É preciso 

Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito 

Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas 

[pousada e que um rosto 

Adquira de vez em quando essa cor só encontrável no 

[terceiro minuto da aurora. 

 

Vinicius de Moraes. 

 

* “haute couture”: alta costura.  

 

 

8. (Fuvest 2012)  Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no 

excerto e a razão desse uso são:  

a) indicativo; expressar verdades universais.    

b) imperativo; traduzir ordens ou exortações.    

c) subjuntivo; indicar vontade ou desejo.    

d) indicativo; relacionar ações habituais.    

e) subjuntivo; sugerir condições hipotéticas.    

   

9. (Uel 2011)  Leia o texto a seguir. 

 

 – Por que se demorou tanto na casa de banho? 

 – Demorei, eu? Despachei-me enquanto o diabo esfregava o olho! 

 – Esteve a cortar a unhas, eu bem escutei. [...] 

 – Diga-se de paisagem, Constança: eu estava me bonitando para si. 

 – Para mim? 

 

(COUTO, Mia. O outro pé da sereia. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 

229.) 

 

 

 

 

 



O trecho em negrito revela  

a) início da ação, uma vez que aponta para o estado da personagem, expresso 

pelo verbo “estava”.    

b) continuidade da ação, pois apresenta um evento prolongado, expresso pela 

palavra “bonitando”.    

c) momento da ação, já que ela é posterior ao momento da fala, revelado pelo 

discurso direto.    

d) simultaneidade de ações, pois, enquanto fala com Constança, a personagem 

vai se “bonitando”.    

e) anterioridade de ações, visto que a personagem se dirige a Constança antes de 

se bonitar.    

   
10. (G1 - cps 2011)  Assinale a alternativa cujos verbos completam, correta e 

respectivamente, o texto a seguir. 

Ontem, um dos capitães dos times de basquete não ___________ comparecer à 

reunião, por isso decidimos adiá-la para o próximo domingo. 

___________ na sede do clube, às 10 horas e, quem se ____________ a chegar 

mais cedo, poderá assistir a uma palestra sobre as regras do rúgbi.  

a) pôde ... Estejem ... dispor    

b) pôde ... Estejem ... dispuser    

c) pôde ... Estejam .. dispuser    

d) pode ... Estejam ... dispor    

e) pode ... Estejem ... dispuser    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Epigrama 2 

 

És precária e veloz, Felicidade. 

Custas a vir e, quando vens, não te demoras. 

Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 

e, para te medir, se inventaram as horas. 

 

Felicidade, és coisa estranha e dolorosa: 

Fizeste para sempre a vida ficar triste: 

Porque um dia se vê que as horas todas passam, 

e um tempo despovoado e profundo persiste.  (Cecília Meireles)  

 

11. (Espm 2011)  Se as formas verbais (no Presente do Indicativo) dos dois 

primeiros versos exprimissem ordem, na mesma pessoa, teríamos 

respectivamente:  

a) sê, custa, vem, não te demores.    

b) seja, custa, vem, não se demore.    

c) sede, custai, vinde, não vos demoreis.    

d) sê, custa, venha, não te demoras.    

e) sê, custe, vem, não te demore.    

   



12. (Fgv 2009)  “Se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz.” Esse 

provérbio popular vem enunciado na 2ª pessoa do singular. Se o transferirmos 

para a forma de tratamento você, mais familiar a muitos paulistas, a solução que 

atende à norma culta será a apresentada na alternativa:  

a) Se quiseres ser bom juiz, ouvi o que cada um diz.    

b) Se quiser ser bom juiz, ouve o que cada um diz.    

c) Se quereis ser bons juízes, ouvi o que cada um diz.    

d) Se queres ser bom juiz, ouça o que cada um diz.    

e) Se quer ser bom juiz, ouça o que cada um diz.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

ÁRIES (21 mar. a 20 abr.) 

 

Lunação em signo complementar destaca importância das relações em sua vida 

nas próximas semanas. Cuide de sua rede social, mostre-se atencioso com as 

pessoas. Seu sucesso é resultado disso também e agora essa questão tem 

importância suprema. Cultive o tato. 

(Folha de S. Paulo, Ilustrada, Astrologia, Barbara Abramo, 29 set. 2008.) 

  

13. (Ibmecsp 2009)  Se as formas verbais "cuide", "mostre-se" e "cultive" 

fossem empregadas na segunda pessoa do singular, teríamos:  

a) Cuidas, mostras-te, cultivas.    

b) Cuida, mostra-te, cultiva.    

c) Cuidai, mostrai-vos, cultivai.    

d) Cuida, mostra-se, cultiva.    

e) Cuides, mostres-te, cultives.    

   

14. (Fuvest)  Preencha os espaços da frase transformada com as formas 

adequadas dos verbos assinalados na frase original. 

 

Original: 

 

Para você "vir" à Cidade Universitária é preciso "virar" à direita ao "ver" a ponte 

da Alvarenga. 

 

Transformada: 

Para tu _______ à Cidade Universitária é preciso que ________ à direita quando 

________ a ponte da Alvarenga.  

a) vir - vire - ver.    

b) vires - vires - veres.    

c) venhas - vires - vejas.    

d) vir - viras - ver.    

e) vires - vires - vires.    



  15. (Fuvest)  "Quanto a mim, se 'vos disser' que li o bilhete três ou quatro 

vezes, naquele dia, 'acreditai-o', que é verdade; se vos disser mais que o reli no 

dia seguinte, antes e depois do almoço, 'podeis crê-lo', é a realidade pura. Mas se 

vos disser a comoção que tive, 'duvidai' um pouco da asserção, e 'não a aceiteis' 

sem provas." 

 

Mudando o tratamento para a terceira pessoa do plural, as expressões entre aspas, 

passam a ser:  

a) lhes disser; acreditem-no; podem crê-lo; duvidem; não a aceitem.    

b) lhes disserem; acreditem-lo; podem crê-lo; duvidam; não a aceitem.    

c) lhe disser; acreditam-no; podem crer-lhe; duvidam; não a aceitam.    

d) lhe disserem; acreditam-no; possam crê-lo; duvidassem; não a aceiteis.    

e) lhes disser, acreditem-o; podem crê-lo; duvidem; não lhe aceitem.    

   

16. (Uel)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. 

 

Assim que ...... o resultado do concurso, ...... aqui te informar.  

a) vermos - viremos    

b) virmos - viéssemos    

c) vejamos - viéramos    

d) vejamos - viemos    

e) virmos - viremos    

    

17. (Fei)  Assinalar a alternativa que contém erro no emprego da forma verbal:  

a) Ele reouvera os bens que lhe tinham sido roubados.    

b) Se ela intervisse em nosso favor, ganharíamos a questão.    

c) Quando você expuser seus trabalhos, mande-me avisar.    

d) O partido previu a vitória do candidato.    

e) Pressupus que todos chegariam a tempo.    

   

18. (Uel)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. 

 

Não se ...... admitir que se ...... tantos pelo que ...... uns poucos.  

a) podem - punam - fizeram    

b) pode - puna - fez    

c) podem - puna - fizeram    

d) pode - punam - fez    

e) pode - punam - fizeram    

   

 

 

 

 



19. (Uel)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. 

 

Se os diretores ...... e ...... as partes interessadas, é possível que não mais ...... a 

punição.  

a) intervierem - satisfazerem - receemos    

b) intervirem - satisfizerem - receiemos    

c) intervierem - satisfizerem - receemos    

d) intervirem - satisfazerem - receiemos    

e) intervirem - satisfizerem - receemos    

   

20. (Cesgranrio)  Assinale o item que completa corretamente as lacunas. 

 

_____havido um acréscimo na violência urbana e, se______este quadro,_____, 

em um futuro breve, mais vítimas inocentes.  

a) Tem - mantivermos - existirão    

b) Tem - mantermos - existirão    

c) Tem - mantermos - existirá    

d) Teem - mantivermos - existirão    

e) Têm - mantivermos - existirão    

  
 GABARITO 
 

Resposta da questão 1: 

 [C] 

Questão de tempos verbais. Mate e peça pertencem à segunda pessoa do modo 

imperativo, enquanto prova e coloca mantêm relação com o pronome você.   

Resposta da questão 2: 

 [C] 

Apenas é correta a alternativa [C]. Para que as frases das alternativas [A], [B] e 

[D] atendessem aos padrões da gramática normativa, deveriam ser substituídas 

por: 

[A] Se os estudantes não optam pelo regime de cotas, disputarão as vagas de 

acordo com os critérios gerais do certame. 

[B] Cada agência do banco, cada ponto de atendimento, tinha uma agência 

madrinha pela qual o gerente era responsável, relativamente à integração e 

às reivindicações dos funcionários.   

[D] Até onde eu saiba, tudo o que foi decido na reunião da última terça-feira, 

será mantido. ou Até onde eu saiba, tudo o que fora decido na reunião da última 

terça-feira, seria mantido.   

Resposta da questão 3: 

 [C] 

O verbo “fazer” tem como forma do pretérito imperfeito do subjuntivo “fizer”, 

conjugado em terceira pessoa. Mantendo a coesão, o verbo “clicar” precisa ser 



conjugado no mesmo tempo; porém, por se tratar de um verbo regular, sua forma 

é semelhante ao infinitivo, “clicar”.   

Resposta da questão 4: 

 [D]  

Os verbos assinalados apresentam, sequencialmente, verbos conjugados nos 

seguintes tempos e modos: presente do indicativo, imperativo e futuro do 

presente do indicativo, futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo, 

futuro do pretérito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Assim, é 

correta a opção [D].   

Resposta da questão 5: 

 [C]  

É correta a opção [C], pois os verbos “ver, “crer”, “deter” e “querer”, conjugados 

na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do 

indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, 

apresentam as seguintes formas: vir, creu, detivesse e quereria.   

Resposta da questão 6: 

 [C]  

Na oração “então, vimos dizer-lhe adeus, hoje”, o verbo é usado para relatar um 

fato ocorrido no momento da fala, ou seja, apresenta-se no presente do 

indicativo, também chamado de presente momentâneo.   

Resposta da questão 7: 

 [A] 

Está correta apenas a frase [A]. 

Na frase [B], para haver correção, o verbo “podia” deveria ser substituído por 

“poderia”. 

Em [C], “fazer” teria de ser trocado por “fizer”. 

Em [D], o verbo caber está conjugado incorretamente, o certo é “couberem”. 

Em [E], a conjugação correta do verbo na terceira pessoa do singular do presente 

do subjuntivo é “seja”.   

Resposta da questão 8: 

 [C] 

O modo subjuntivo, predominante no excerto do poema “Receita de mulher” 

(“perdoem”, “haja”, “socialize”, “seja”, tenha”,”adquira”) indicam a vontade ou 

o desejo do eu lírico por esse ideal de mulher.   

Resposta da questão 9: 

 [B] 

O gerúndio transmite a ideia de movimento, progressão, duração e continuidade, 

como se observa na fala em que o personagem justifica a sua demora pela 

preocupação com seus cuidados pessoais a fim de impressionar positivamente a 

sua interlocutora.   

Resposta da questão 10: 

 [C] 

O verbo “poder” apresenta, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do 

indicativo, a forma “pôde”, assinalada com o acento circunflexo para a 

diferenciar de “pode” do presente do indicativo. A forma “estejem” não existe no 

padrão culto da Língua Portuguesa, corresponde apenas a uma forma típica da 



linguagem coloquial que não deve ser considerada no contexto da questão. O 

verbo “dispor” apresenta, na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo, 

a forma “dispuser”.   

Resposta da questão 11: 

 [A] 

Resposta da questão 12: 

 [E]   

Resposta da questão 13: 

 [B]   

Resposta da questão 14: 

 [E]   

Resposta da questão 15: 

 [A]   

Resposta da questão 16: 

 [E]   

Resposta da questão 17: 

 [B]   

Resposta da questão 18: 

 [E]   

Resposta da questão 19: 

 [C]   

Resposta da questão 20: 

 [A]   

 


