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É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo 
oferecido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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EXERCÍCIOS

1. Diga o tempo e o modo em que se encontram os verbos destacados:

a. Nem todos sabem sobre a importância do amor.  ________________________________________

b. O voo fará uma escala antes de chegar ao destino.  ______________________________________

c. Os alunos entenderam a matéria que o professor ensinou. ________________________________

d. Nós nos preocupávamos com a situação do país.  _______________________________________

e. Faça logo o dever de casa!  ___________________________________________________________

f. Não chegarão cedo ao casamento.  ____________________________________________________

g. Continuaram a dialogar com tranquilidade.  _____________________________________________

h. Chegou cedo ao colégio, porque arrumara carona.  ______________________________________

i. Se fosses gentil, eu teria melhor sorte.  __________________________________________________

j. Minha amiga dormirá aqui amanhã.  ____________________________________________________

 

2. Temos verbo da segunda conjugação em: 

a. Manchas de óleo aumentam no litoral de Sergipe.

b. Alunos de escola no Rio usam armas de brinquedo. 

c. Fotografias revelam como a situação da Amazônia.

d. Os motoristas ainda perderam sete pontos na carteira de habilitação.

e. As novas regras diminuíram a quantidade de acidentes. 

3. Preencha os espaços, empregando os verbos colocados entre parênteses.

a. Luísa _________________ o presente. (amar – pretérito perfeito do indicativo)

b. Nós _________________ a torta amanhã. (comer – futuro do presente do indicativo)

c. Eles _________________ cedo para o aeroporto. (partir - pretérito perfeito do indicativo)

d. Tu _________________ no calçadão. (andar - futuro do presente do indicativo)

e. Meu filho _________________ leite todos os dias. (beber - pretérito imperfeito do indicativo)

f. Será que nós _________________ felizes? (viver – presente do indicativo)

g. As árvores _________________ na rua.  (cair - pretérito perfeito do indicativo)

h. Os mecânicos _________________ motos. (consertar – pretérito imperfeito do indicativo)

i. Os meteorologistas _________________ para confirmar as previsões do tempo. (trabalhar – 
pretérito perfeito)
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Gabarito comentado
1. a. presente do indicativo / b. futuro do presente do indicativo / c. pretérito perfeito do indicativo / 

d. pretérito imperfeito do indicativo / e. imperativo afirmativo / f. futuro do presente do indicativo 
/ g. pretérito perfeito do indicativo ou pretérito mais-que-perfeito do indicativo / h. pretérito 
mais-que-perfeito do indicativo / i. pretérito imperfeito do subjuntivo / j. futuro do presente do 
indicativo

2. Letra b (perder – termina em –er / segunda conjugação)
Aumentar, usar, revelar (terminam em –ar / primeira conjugação) 
Diminuir (termina em –ir / terceira conjugação)

3. a. amou / b. comeremos / c. partiram / d. andarás / e. bebia / f. vivemos / g. caíram / h. consertavam 
/ i. trabalharam 

4. Letra c (participe – presente do subjuntivo)
Leram (pretérito perfeito do indicativo) / é (presente do indicativo) / seremos (futuro do 
presente do indicativo) / organizava (pretérito imperfeito do indicativo)

5. a. cantar (primeira conjugação) / b. estar (primeira conjugação) / c. ser (segunda conjugação) / d. 
ir (terceira conjugação) / e. compor (segunda conjugação) / f. partir (terceira conjugação)

6. a. 1 / b. 3 / c. 1 / d. 2 / e. 3 / f. 1 / g. 1 / h. 2 – 1 / i. 3 / j. 1  / k. 2 – 3 / l. 3 / m. 3 / n. 2 / o. 1

7. a. segunda pessoa do singular (tu) / b. primeira pessoa do plural (nós) / c. terceira pessoa do 
singular (ele) / d. primeira pessoa do singular (eu) / e. segunda pessoa do plural (vós) / f. terceira 
pessoa do plural (eles)

8. a. Não arrume / b. Não fales / c. Não compre / d. Não parta / e. Não converses / Não dividas

9. a. amo (amava – amara) / b. terminar (termina – terminaria) / c. trabalhou (trabalhara – trabalha) 
/ d. beber (bebestes – bebíeis) / e. estão (estavam – estarão)

10. a. viajarão (futuro do presente) / b. viajou (pretérito perfeito) / c. como (presente) / d. arrumara 
(pretérito mais-que-perfeito) / e. comprou (pretérito perfeito) / / f. andaremos (futuro do 
presente) / g. bebiam (pretérito imperfeito) / h. bebeste (pretérito perfeito) / i. caminharia 
(futuro do pretérito)

11. Fala! Bebe! Foge! 

12. a. entendi – falarem
      b. pretérito perfeito do indicativo (entendi) – futuro do subjuntivo (falarem)
      c. segunda conjugação (entender) – primeira conjugação (falar)

13. a. recebi / b. quebraram / c. falávamos / d. beberás / e. terminaria / f. jogava / g. brinca / h. 
dançareis / i. gritaram / j. sabes

14. Vive (presente do indicativo) / Viveria (futuro do pretérito)

15. Letra d
a. que eu coloque / b. eu colocara / c. eu coloco / e. se eu colocasse

16. Letra d 
      Prepare você / Acabe você / Mande você / Fala / Beba você

17. estava (pretérito imperfeito do indicativo) / mandou (pretérito perfeito do indicativo) / chamar 
(infinitivo) / fazem (presente do indicativo) / respondeu (pretérito perfeito do indicativo) / 
fizemos (pretérito perfeito do indicativo) / venceram (pretérito perfeito do indicativo)
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