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Questões simples de interpretação de textos e de duplo sentido. Na prova, procurem explicar 

de maneira completa, mas sucinta... evitem colocar palavras soltas ou exagerar em explicações 

muito extensas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4- O mesmo caso das anteriores... 

não há muito o que comentar 

sobre o duplo sentido... o caso é 

apenas de atenção. 



 

 

 

 

 



 

Enfim... é olhar as respostas e prestar atenção na hora da avaliação, ok? 

 

=D 
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Fizemos esses exercícios em sala 

de aula, após aquela revisão bem 

extensa desde o início do estudo 

de verbos... Junto a este material, 

vai uma revisão com a teoria 

apresentada em aula... 

Questão do ENEM que cobra um 

pouco dos aspectos verbais... 

matéria interessante, mas bem rara 

de se achar em livros... você 

consegue matar essa pérola 

utilizando a interpretação de textos. 

Seria como se perguntasse 

“frequentemente?” para cada uma 

das duas frases da letra B. 



 

Aqui houve a cobrança dos tipos 

de empregos do presente do 

indicativo... muito falamos em 

aula sobre eles e que o presente 

não representa apenas uma 

noção de algo acontecendo no 

momento da fala/escrita. A 

resposta é uma boa aula sobre 

isso. Isso serve para as questões 3 

e 4. 

Verbos que devem cair na prova, pois 

sempre geram muitas dúvidas: soar, 

suar, caber, aderir, competir, ver, vir, 

prever (é uma derivação de ver), 

intervir (derivação de vir, então segue o 

padrão de conjugação), ter / entreter / 

deter (primitivo e derivados), crer e 

ler... São verbos irregulares... e pouco 

escrevemos... até pouco utilizamos, 

preferindo formais mais coloquiais. 

Caso você tenha dúvidas na conjugação, 

deixo duas dicas que passei em sala de 

aula: 

www.conjuga-me.net 

ou o dicionário (clique em CONJUGAR) 

www.priberam.pt/DLPO/ 

 



 

Uma dica interessante dos verbos 

terminados em UIR e UAR... O 

exemplo é com POSSUIR e 

HABITUAR... veja a dica ao lado... e a 

aplicação abaixo. 

Misturaram o presente do indicativo, 

anterior, com o presente o subjuntivo... 

lembra? EU ESPERO QUE EU...usamos essa 

estrutura para conjugar os verbos no 

presente do subjuntivo... eu espero que eu 

seja... que tu sejas... que ele seja... que nós 

sejamos... que vós sejais... que eles sejam... 

Os verbos são aqueles que apresentam 

dúvidas quando são utilizados... Lembre-se 

de que citei o PIOR em sala de aula... o SEJE... 

esse uso é comum, mas é fora da norma 

culta... pode ser usado numa situação MUITO 

informal, ams já adianto... fica feio demais... 

7 meses de dor de barriga para você  

srsrsrsrsr =D 



 

Outra questão sobre o emprego 

diferenciado do presente do 

indicativo... e um quê de passado 

(pretérito). 
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Aqui começam os exercícios do modo imperativo... lembre-se de que, para o cérebro, sempre 

é uma ordem, mas a gramática ainda nos ensina que é para ordem, pedido ou sugestão... 

 

No exercício 2, há algo que comentei em sala de aula... o uso do INFINITIVO com valor de 

imperativo... infinitivo não pertence a nenhum dos três modos verbais (indicativo, subjuntivo e 

imperativo). Ele é uma das três formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio passado). 

Neste caso, ele é usado em receitas... COLOCAR OS OVOS... ou em manuais... LIGAR O 

MONITOR... Comentei isso em sala... =D 

No exercício 3, há aquela norma de manter as pessoas gramaticais... 1ª, 2ª e 3ª. Lembre-se de 

que eu ensinei isso em aula: melhor falar com alguém “eu O amo” / “eu A amo”... quem ama... 

ama alguém... Os pronomes O/A estão em terceira pessoa. Comumente, ouvimos “eu TE 

amo”, o que faz a frase ficar em segunda pessoa... “Tu estás aqui... eu TE amo...”  (2º) / “Você 

está aqui... eu A/O amo” (3º). Em caso de dúvidas, olhe uma tabela dos pronomes e das 

pessoas correspondentes. 



 

Só para terminar... se estou falando CONVOSCO... tenho que ensinar a matéria para VÓS!! 

Olhai a tabela! Hehehe =D (água benta em todos!) ok... sem graça    =(    snif... snif... 



 

Aqui há aquela tabela que é um pouco diferente da minha... Mais para o fim do material, olhe 

o que coloquei, pois vai clarear o que passei em aula, pois a técnica é a minha... Não que a 

tabela esteja errada, mas a ordem dos tempo verbais atrabalha um pouco... 

No exercício 5, há um modo rápido de resolver... não precisa fazer a tebela na prova...  

1.Pegue o verbo e conjugue no presente o indicativo (eu faço, tu fazes...) 

2.Pegue só a segunda pessoa, só do singular neste caso, e tire o S... FAZE... esta é a forma 

imperativo afirmativo para TU... FAZE tu... Olhe na música.. dá para perceber que há mistura 

de 2ª e de 3ª pessoa do singular. O melhor seria FAZE O QUE TU QUERES... 

3.Conjugue o verbo no presente do subjuntivo, usando a dica ESPERO QUE EU... QUE TU... que 

eu faça, que tu faças, que ele faça...  

4.Pegue só a terceira pessoa do singular, no caso, e tenha FAÇA O QUE VOCÊ QUER... 

Já a questão 6 era a que falou alternativa correta... seria a letra B, mas com o ajuste CRÊ (TU) / 

DUVIDA (TU)... só fazer a mesma técnica acima para os dois verbos e pegar 2ª pessoa, pois há 

um “em ti” no texto... então, ele deve ficar em segunda pessoa. 



 

Questão 7 cobra o verbo SER no imperativo... ele é bem diferente... veja a conjugação que tirei 

do www.conjuga-me.net 

 

Veja que o AFIRMATIVO não pega  TU / VÓS do presente do indicativo... isso pode cair na 

prova... 

A questão 8 não é muito boa... lembre-se de que cometei sobre ela em aula... pode ignorar. 

 

 

 

http://www.conjuga-me.net/
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Comentei tudo isso em sala de aula... o uso dos passados (pretéritos).  

 



Ressalto que o pretérito mais-que-perfeito nós utilizamos na forma composta: cantara = tinha 

cantado... Eu telefonara para você, mas não fui atendido... Lembre-se de que é um passado 

mais distante... o passado mais antigo por assim dizer... a ação do passado mais antiga em 

relação a outras ações no passado... Na forma composta (correta e segundo a norma culta) a 

qual usamos: Eu tinha telefonado para você, mas não fui atendido. Veja uma tabela com esse 

tempo na forma menos utilizada... Só para terminar, eu cantara = eu tinha cantado (pretérito 

mais-que-perfeito composto do indicativo). Há também uma outra forma composta com o 

verbo HAVER: eu havia cantado...  

Todas estão de acordo com a norma culta. 

 

Para quem quer um pouco a mais... olhe uma tabela de exemplos dos tempos compostos... 

pois é... não há apenas o que eu citei... mas não é matéria de prova, ok? 

 

 



 

Terminando... Como o sentido é mais importante do que apenas a forma, importante ter 

noção dos 4 verbos que são base para muitos outros... SER / ESTAR / TER / HAVER... 

 

 

 



REVISÃO SOBRE VERBO 

 
Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre 
outros processos: 

ação (correr); 

estado (ficar); 

fenômeno (chover); 

ocorrência (nascer); 

desejo (querer). 

O que caracteriza o verbo são as suas flexões, e não os seus possíveis significados. Observe que 
palavras como corrida, chuva e nascimento têm conteúdo muito próximo ao de alguns verbos 
mencionados acima; não apresentam, porém, todas as possibilidades de flexão que esses verbos 
possuem. 

Estrutura das Formas Verbais 

Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos: 

a) Radical: é a parte invariável, que expressa o significado essencial do verbo. 

Por exemplo: 

fal-ei; fal-ava; fal-am. (radical fal-) 

b) Tema: é o radical seguido da vogal temática que indica a conjugação a que pertence o verbo. 

Por exemplo: 

fala-r 

São três as conjugações: 

1ª - Vogal Temática - A - (falar) 

2ª - Vogal Temática - E - (vender) 

3ª - Vogal Temática - I - (partir) 

c) Desinência modo-temporal: é o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. 

Por exemplo: 

 
falávamos ( indica o pretérito imperfeito do indicativo.) 

 
falasse ( indica o pretérito imperfeito do subjuntivo.)  

d) Desinência número-pessoal: é o elemento que designa a pessoa do discurso ( 1ª, 2ª ou 3ª) e o 

número (singular ou plural). 

Por exemplo: 

 
falamos (indica a 1ª pessoa do plural.) 

 
falavam (indica a 3ª pessoa do plural.) 



Observação: o verbo pôr, assim como seus derivados ( compor, repor, depor, etc.), pertencem à 2ª 
conjugação, pois a forma arcaica do verbo pôr era poer. A vogal "e", apesar de haver desaparecido 
do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo: põe, pões, põem, etc. 

Classificação dos Verbos 

Classificam-se em: 

a) Regulares: são aqueles que possuem as desinências normais de sua conjugação e cuja flexão não 
provoca alterações no radical. 

Por exemplo: 

canto     cantei      cantarei     cantava      cantasse 

b) Irregulares: são aqueles cuja flexão provoca alterações no radical ou nas desinências. 

Por exemplo: 

faço     fiz      farei     fizesse 

c) Defectivos: são aqueles que não apresentam conjugação completa. Classificam-se 
em impessoais,unipessoais e pessoais. 

Impessoais: são os verbos que não têm sujeito. Normalmente, são usados na terceira pessoa do 

singular. Os principais verbos impessoais são: 

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

Por exemplo: 

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

b) fazer, ser e estar (quando indicam tempo) 

Por exemplo: 

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

c) Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais: chover, ventar, nevar, gear, 
trovejar, amanhecer, escurecer, etc. Quando, porém, se constrói, "Amanheci mal-humorado", usa-se o 
verbo "amanhecer" em sentido figurado. Qualquer verbo impessoal, empregado em sentido figurado, 
deixa de ser impessoal para ser pessoal. 

Por exemplo: 

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

d) São impessoais, ainda: 

1. o verbo passar (seguido de preposição), indicando tempo. Ex.: Já passa das seis. 
2. os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, indicando suficiência. Ex.: Basta 
detolices. Chega de blasfêmias. 



3. os verbos estar e ficar em orações tais como Está bem, Está muito bem assim, Não fica bem, Fica 
mal, sem referência a sujeito expresso anteriormente. Podemos, ainda, nesse caso, classificar o sujeito 
como hipotético, tornando-se, tais verbos, então, pessoais. 
4. o verbo deu + para da língua popular, equivalente de "ser possível". Por exemplo: 

Não deu para chegar mais cedo. 
Dá para me arrumar uns trocados? 

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

Por exemplo: 

A fruta amadureceu. 

As frutas amadureceram. 

Obs.: os verbos unipessoais podem ser usados como verbos pessoais na linguagem figurada: 

Teu irmão amadureceu bastante. 

Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais; eis alguns: 

bramar: tigre 

bramir: crocodilo 

cacarejar: galinha 

coaxar: sapo 

cricrilar: grilo 

Os principais verbos unipessoais são: 

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

Observe os exemplos: 

Cumpre trabalharmos bastante. (Sujeito: trabalharmos bastante.) 
Parece que vai chover. (Sujeito: que vai chover.) 
É preciso que chova. (Sujeito: que chova.) 

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

Observe os exemplos: 

Faz dez anos que deixei de fumar. (Sujeito: que deixei de fumar.) 
Vai para (ou Vai em ou Vai por) dez anos que não vejo Cláudia. (Sujeito: que não vejo 
Cláudia) 

Obs.: todos os sujeitos apontados são oracionais. 

Pessoais: não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou eufônicos. 

Por exemplo: 

  verbo falir 



Este verbo teria como formas do presente do indicativo falo, fales, fale, idênticas às do verbo falar - o 

que provavelmente causaria problemas de interpretação em certos contextos. 

Por exemplo: 

 
  verbo computar 

Este verbo teria como formas do presente do indicativo computo, computas, computa - formas de 

sonoridade considerada ofensiva por alguns ouvidos gramaticais. Essas razões muitas vezes não 
impedem o uso efetivo de formas verbais repudiadas por alguns gramáticos: exemplo disso é o próprio 
verbo computar, que, com o desenvolvimento e a popularização da informática, tem sido conjugado em 

todos os tempos, modos e pessoas. 

d) Abundantes: são aqueles que possuem mais de uma forma com o mesmo valor. Geralmente, esse 
fenômeno costuma ocorrer no particípio, em que, além das formas regulares terminadas em -ado ou -ido, 
surgem as chamadas formas curtas (particípio irregular). 

Observe: 

INFINITIVO PARTICÍPIO REGULAR PARTICÍPIO IRREGULAR 

Anexar Anexado Anexo 
Dispersar Dispersado Disperso 

Eleger Elegido Eleito 
Envolver Envolvido Envolto 
Imprimir Imprimido Impresso 
Matar Matado Morto 
Morrer Morrido Morto 
Pegar Pegado Pego 
Soltar Soltado Solto 

e) Anômalos: são aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação. 

Por exemplo:  

Ir Pôr Ser Saber 

vou 
vais 
ides 
fui 

foste 

ponho 
pus 
pôs 

punha 

sou 
és 
fui 

foste 
seja 

sei 
sabes 
soube 
saiba 

f) Auxiliares 

São aqueles que entram na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. O verbo principal, 
quando acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou 
particípio. 

Por exemplo:  
                          Vou                       espantar           as          moscas. 

                   (verbo auxiliar)       (verbo principal no infinitivo) 

 

                      Está                            chegando                      a         hora     do    debate. 

               (verbo auxiliar)      (verbo principal no gerúndio)                  

                    



                    Os       noivos         foram                    cumprimentados                  por           todos        os     

presentes.  

                                            (verbo auxiliar)     (verbo principal no particípio) 

Obs.: os verbos auxiliares mais usados são: ser, estar, ter e haver. 

g) Pronominais 

São aqueles verbos que se conjugam com os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos, se, na 
mesma pessoa do sujeito, expressando reflexibilidade (pronominais acidentais) ou apenas reforçando a 
ideia já implícita no próprio sentido do verbo (reflexivos essenciais). Veja: 

1. Essenciais: são aqueles que sempre se conjugam com os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos, se. 

São poucos: abster-se, ater-se, apiedar-se, atrever-se, dignar-se, arrepender-se, etc. Nos verbos 
pronominais essenciais a reflexibilidade já está implícita no radical do verbo. 

Por exemplo: 

Arrependi-me de ter estado lá. 

A ideia é de que a pessoa representada pelo sujeito (eu) tem um sentimento (arrependimento) que recai 
sobre ela mesma, pois não recebe ação transitiva nenhuma vinda do verbo; o pronome oblíquo átono é 
apenas uma partícula integrante do verbo, já que, pelo uso, sempre é conjugada com o verbo. Diz-se que 
o pronome apenas serve de reforço da ideia reflexiva expressa pelo radical do próprio verbo.   

Veja uma conjugação pronominal essencial (verbo e respectivos pronomes):  
 
 
Eu me arrependo  
 
Tu te arrependes  
 
Ele se arrepende  
 
Nós nos arrependemos  
 
Vós vos arrependeis  
 
Eles se arrependem 

  

2. Acidentais:  são aqueles verbos transitivos diretos em que a ação exercida pelo sujeito recai sobre o 

objeto representado por pronome oblíquo da mesma pessoa do sujeito; assim, o sujeito faz uma ação que 
recai sobre ele mesmo. Em geral, os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos podem ser 
conjugados com os pronomes mencionados, formando o que se chama voz reflexiva. 

Por exemplo: Maria se penteava. 

A reflexibilidade se diz acidental, pois a ação reflexiva pode ser exercida também sobre outra pessoa. 

Por exemplo: Maria penteou-me. 

  

Observações: 

1- Por fazerem parte integrante do verbo, os pronomes oblíquos átonos dos verbos pronominais 
não possuem função sintática. 



2- Há verbos que também são acompanhados de pronomes oblíquos átonos, mas que não são 
essencialmente pronominais, são os verbos reflexivos. Nos verbos reflexivos, os pronomes, 
apesar de se encontrarem na pessoa idêntica à do sujeito, exercem funções sintáticas. 

Por exemplo: 

Eu me feri. ----- Eu (sujeito)-1ª pessoa do singular 
me (objeto direto) - 1ª pessoa do singular 

Modos Verbais 

Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Em Português, 
existem três modos:  

Indicativo - indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo: Eu sempre estudo. 
Subjuntivo - indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo: Talvez eu estude amanhã. 
Imperativo - indica uma ordem, um pedido. Por exemplo: Estuda agora, menino. 

Formas Nominais 

Além desses três modos, o verbo apresenta ainda formas que podem exercer funções de nomes 
(substantivo, adjetivo, advérbio), sendo por isso denominadas formas nominais. Observe:  

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 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: 

2ª pessoa do singular: Radical + ES Ex.: teres(tu) 

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

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

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

Por exemplo: 

Foste elogiado por teres alcançado uma boa colocação. 

c) Gerúndio: o gerúndio pode funcionar como adjetivo ou advérbio. 

Por exemplo:  

Saindo de casa, encontrei alguns amigos. (função de advérbio) 



Nas ruas, havia crianças vendendo doces. (função adjetivo) 

Na forma simples, o gerúndio 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: quando não é empregado na formação dos tempos compostos, o particípio indica 
geralmente o  resultado de uma ação terminada, flexionando-se em gênero, número e grau. 

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. 

Tempos Verbais 

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

1. 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 (simples) - Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual e que foi 

totalmente terminado. 

Por exemplo: 

Ele estudou as lições ontem à noite. 

Pretérito Perfeito (composto) - 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 - Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. 

Por exemplo: 

Ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. (forma composta) 

Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. (forma simples) 

Futuro do Presente (simples)  - Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao 
momento atual. 

Por exemplo:  

Ele estudará as lições amanhã. 

Futuro do Presente (composto) - 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 (simples) - Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato 

passado. 

Por exemplo: 

Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. 

Futuro do Pretérito (composto) - Enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um 

determinado fato passado. 

Por exemplo:  

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

2. 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. 

Pretérito Perfeito (composto) - Expressa um fato totalmente terminado num momento passado. 



Por exemplo: 

Embora tenha estudado bastante,  não passou no teste. 

Pretérito Mais-Que-Perfeito (composto) - Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. 

Por exemplo: 

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

Futuro do Presente (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. 

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. 

 

MINHA TABELA DE IMPERATIVOS: 

 

Então... excelentes férias a todos!  

Beijos, não me liguem! Srsrsrsrsr       =D 

\o/ 

 

 

 


