
Gramatical 

Desinências Verbais Regulares 
Modo indicativo 

TEMPOS 

VERBAIS 
CONJUGANDO  

VERBOS REGULARES 

CONJUGAÇÕES VERBOS 

IRREGULARES AR ER IR 

PRESENTE 

Trocar a desinência do Infinitivo do verbo pelas 

desinências correspondentes à 1º, 2º ou 3º conjugação 

do mesmo verbo. Conjuga-se: 10.850 verbos regulares. 

150 

PRETÉRITO PERFEITO 

Trocar a desinência do Infinitivo do verbo pelas 

desinências correspondentes à 1º, 2º ou 3º conjugação 

do mesmo verbo. Conjuga-se: 10.850 verbos regulares. 

EI OU I EU I IU 

150 AMOS ARAM EMOS ERAM IMOS IRAM 

PRETÉRITO IMPERFEITO 

Trocar a desinência do Infinitivo do verbo pelas 

desinências correspondentes à 1º, 2º ou 3º conjugação 

do mesmo verbo. Conjuga-se: 10.996 verbos regulares. 

AVA AVA IA IA 
1) VIR
2) TER
3) SER
4) PÔRÁVAMOS AVAM ÍAMOS IAM 

PRETÉRITO 
MAIS-QUE-PERFEITO 

Trocar a desinência “ARAM” da terceira pessoal do 

plural do Pretérito perfeito Infinitivo do verbo pelas 

desinências correspondentes à 1º, 2º ou 3º conjugação 

do mesmo verbo. Conjuga-se: 11.00 verbos regulares. 

ARA ARA ERA ERA IRA IRA 

0 

ÁRAMOS ARAM ÊRAMOS ERAM ÍRAMOS IRAM 

FUTURO DO PRESENTE 

Adicionar à forma do infinitivo do verbo as desinências 

correspondentes à 1º, 2º ou 3º conjugação do mesmo 

verbo. Conjuga-se: 10.997 verbos regulares. 

EI Á 1) DIZER
2) FAZER
3) TRAZEREMOS ÃO 

FUTURO DO PRETÉRITO 

Adicionar à forma do infinitivo do verbo as desinências 

correspondentes à 1º, 2º ou 3º conjugação do mesmo 

verbo. Conjuga-se: 10.997 verbos regulares. 

IA IA 1) DIZER
2) FAZER
3) TRAZERÍAMOS IAM 

AMOS AM EMOS EM IMOS EM 

O A O E O E 
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Gramatical 

Tempos Simples 
Indicativo 

PRESENTE 
- Indica um fato atual, simultâneo e ininterrupto que ocorre no momento em que 

se fala. 

 Leio uma revista muito interessante.

a) Ações e estados permanentes (presente durativo).

 Deus é Pai. 

b) Ação habitual ou faculdade (presente habitual).

 Eu como pouquíssimo. 

c) Vivacidade de fatos ocorridos no passado (presente histórico).

 Naquele momento, ele luta [=lutou] por sua liberdade como nunca havia feito. 

d) Fato futuro, coloquialmente.

 Amanhã vou [=irei] a Petrópolis. 

e) Futuro do Subjuntivo, coloquialmente.

 Se você come [=comer], melhorará. 

f) Atenuação do Imperativo, coloquialmente.

 Ninguém brinca [=brinque], antes de comer a comida... 

* FUTURO IMEDIATO
* Trata-se de uma locução verbal, não de um tempo verbal!

- Expressa a relação do tempo Futuro do Presente. Na linguagem coloquial, usa-

se com valor de Presente do Indicativo.  

 Olga vai viajar hoje.

Formação: 

  

VERBO IR 
PRESENTE DO INDICATIVO 

VERBO NO INFINITIVO 

     Vou 
     Vai 
     Vamos    
     Vão 

     CantAR 

     ComER 

     PartIR 



Gramatical 

PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES 
- Indica uma ação completamente concluída e realizada em certo momento do 

passado. 

 O povo reagiu e combateu a tirania.

a) Ação repetida

 Os homens do mar sempre tiveram ternura pelas aves. 

b) Fato passado, não habitual

 Quando viajei a Cuba, comi muitos frutos do mar. 

c) Ação momentânea no passado limitada no tempo

 Ontem, ele desprezou o perigo com valentia. 

PRETÉRITO IMPERFEITO 
- Indica um fato passado não concluído e inacabado que se prolongou no tempo. 

Expressa a ideia de continuidade ou de duração do processo verbal.    

 Enquanto subia o morro, ia admirando a paisagem.

a) Fato passado habitual

 Sempre que viajava a Cuba, comia muitos frutos do mar. 

b) Ação durativa e não limitada no tempo.

 Todos os dias, ele desprezava o perigo com valentia. 

c) Momento presente de um fato passado.

 O frio ia aumentando e o vento despenteava nosso cabelo. 

d) Ações simultâneas

 Falava alto enquanto chateava no computador. 

e) Presente do Indicativo, indicando cortesia, pedido ou desejo.

 Professor, eu desejava [=desejo] aprender um pouco mais sobre verbos irregulares. 

f) Contos, Lendas, fábulas

 Era uma vez uma menina chamada chapeuzinho vermelho... 

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO SIMPLES 
- Indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada. Indica um fato 

anterior a outro fato passado.    



Gramatical 

 Quando cheguei à estação, o trem já partira.

a) Linguagem literária

 Fora injustiça destituí-lo do cargo de ouvidor dos pobres e miseráveis. 

b) Linguagem corrente; frases exclamativas.

 Quem me dera! , Tomara que seja! , Pudera que sim! 

FUTURO DO PRESENTE SIMPLES 
- Indica um fato que deve realizar-se posteriormente ao momento em que se fala; 

num tempo vindouro com relação ao momento presente.    

 Amanhã viajarei para a Europa.

a) Incerteza ou dúvida de fatos atuais

 Quem está aqui? Será um ladrão? 

b) Forma polida no presente

 Não me dirá [=diz] a verdade? 

c) Atenuação do Imperativo

 Você irá [=vá] com ele agora! 

FUTURO DO PRETÉRITO SIMPLES 
- Indica um fato condicional, posterior e hipotético com relação a outro fato já 

passado. Indica ações posteriores à época de que se fala.     

 Afirmei naquela ocasião, que você não aprovaria no exame final.

a) Ideia aproximada ou incerteza de fatos passados.

 Teria uns 20 anos de idade naquela época! Era ela, seria ela que estava naquele 

lugar? 

b) Forma polida

 Garçom me serviria [=serve] um café? 

c) Frases interrogativas e exclamativas, expressando surpresa ou indignação.

 Nosso amor morreu...Quem diria? 

d) Afirmações condicionadas de fatos futuros de realização não provável

 Eu iria a festa se não chovesse tanto. 



Gramatical 

Indicadores Temporais
Modo indicativo 

PRESENTE 
PASSADO RECENTE 

(PRETÉRITO PERFEITO) 
PASSADO REMOTO 

(PRETÉRITO IMPERFEITO) 
FUTURO DO PRESENTE 

 Agora

 Neste momento

 No dia em que estamos

 Hoje em dia

 Atualmente

 Nesta hora

 Neste momento

 Neste mesmo instante

 Ontem

 Antes de ontem

 Na semana passada

 No ano passado

 No dia anterior ao de hoje

 Ainda ontem

 Há dias atrás

 No dia de ontem

 Quando

 Anteriormente

 Antes

 Antigamente

 Naquela época

 Há anos atrás

 Em tempos passados

 Naqueles tempos

 Quando

 Anteriormente

 Antes

 Amanhã

 Depois de amanhã

 Na semana que  vem

 No ano que vem

 De hoje em diante

 Daqui para frente

 No futuro



Exercitação verbal

mundoestranho.abril.com.br 

Complete com os verbos no pretérito perfeito ou imperfeito do indicativo.

5 declarações de amor incríveis que entraram para a história - Mundo Estranho

Editora Abril

por Felipe Sali | Edição 181 

Gestos apaixonados ao longo da história que humilham qualquer presente que 
você esteja planejando para o Dia dos Namorados

PAIXÃO VERSUS POLÍTICA

se casar por alianças políticas ao se apaixonar pelo primo, o príncipe Alberto. 
Ficaram juntos até ele morrer, em 1861. Vitória, então, vestiu-se de preto por anos e
o ________(homenagear- pretérito perfeito) com diversos monumentos, como o 

UMA FLOR PARA OUTRA FLOR

A Babilônia, que _________ (ficar- pretérito imperfeito) no atual Iraque, __________(ser-
pretérito imperfeito)  um território seco e árido. Má notícia para o rei 
Nabucodonosor: sua esposa Ametys sentia falta da rica vegetação de sua cidade 
natal. Para alegrar sua amada, ele mandou erguer pátios decorados com as mais 
belas plantas das regiões vizinhas . E assim criou os Jardins Suspensos da 

Em 1840, a rainha inglesa Vitória __________(ignorar- pretérito perfeito) a tradição de 

museu Victoria & Albert e a casa de espetáculos Royal Albert Hall.

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/5-declaracoes-de-amor-incriveis-que-entraram-para-a-historia


Babilônia

OS ROMÂNTICOS PREFEREM AS LOIRAS

O jogador de beisebol Joe DiMaggio e a atriz Marilyn Monroe eram o Jay-Z e a 
Beyoncé de sua época. Foi um casamento atribulado, que durou só 274 dias. Mas 
ele ___________(continuar- pretérito perfeito) apaixonado. Após a morte de Marilyn, 
DiMaggio nunca se casou e, por 20 anos, __________(mandar- pretérito perfeito) 

QUE MARAVILHA!

O Taj Mahal ____________(nascer-pretérito perfeito) de uma bela história de amor. 
Muntaz Mahal era a esposa mais querida do xá Jahan, imperador do clã mongol 
que ___________(dominar- pretérito imperfeito) a Índia no século 17. Em 1631, ela 
morreu ao dar à luz o 14º filho do xá. Para honrá-la, ele ordenou a construção 

O REI E A PLEBEIA

rosas vermelhas três vezes por semana para o túmulo dela.

desse gigantesco mausoléu - tão luxuoso que foi chamado de Taj, "coroa" em persa.



O monarca inglês Eduardo 8º ____________(apaixonar-se- pretérito perfeito) pela 
norte-americana Wallis Warfield Simpson. Mas, como ela já era divorciada, o 
protocolo da família real não permitia que se tornasse rainha. Eduardo não teve 
dúvidas: em 10 de dezembro de 1936, abdicou do trono. O casamento 
____________(durar- pretérito perfeito) até Wallis falecer, aos 78 anos

Complete com os verbos no presente e pretérito perfeito do indicativo:

mdemulher.abril.com.br 

Preparo físico afeta o cérebro

Escrito por Theo Ruprecht

ATUALIZADO EM 

16/07/2016

presente) repercussões para a cabeça que se ____________(eles-estender- presente) 
por quase duas décadas", diz Ricardo Mario Arida, neurofisiologista da 
Universidade Federal de São Paulo. De acordo com o especialista, esse é o principal 
achado de uma pesquisa da Universidade de Boston, nos Estados Unidos.

Nela, cientistas __________(eles-testar- pretérito perfeito) o fôlego de 1 094 
voluntários em cima de uma esteira ergométrica. Na sequência, ____________(eles-
medir- pretérito perfeito) o volume cerebral desse pessoal com exames de imagem 
e ____________(repetir-pretérito perfeito)  o procedimento 19 anos depois. O 
resultado não dá margem a dúvidas. Quem tinha maior resistência física tendia a 
apresentar, após todo aquele tempo, uma massa cinzenta robusta. E esse volume 
avantajado está ligado a uma melhor cognição, além de menor risco de demência e

Segundo novo estudo, a maior resistência física __________(estar- presente) ligada a 
uma cognição melhor.

"O que você ____________(fazer- presente) hoje pelo seu corpo ___________(trazer- 

http://mdemulher.abril.com.br/saude/saude-e-vital/preparo-fisico-afeta-o-cerebro


depressão.

mdemulher.abril.com.br 

Complete com os verbos no presente 

6 dicas para decorar a casa sem gastar muito

Escrito por Redação CLAUDIA

Se você está cansada da decoração da sua casa, mas aquela reforma grande não 
está nos planos, temos a solução. Com alguns truques simples de estilo, é possível 
renovar o ambiente sem precisar desembolsar quantias astronômicas. Inspire-se!

Cria uma parede-galeria

Combinar quadros de diversos tamanhos para montar uma parede-galeria 
_________(ser-presente) uma tendência de decor. A ideia é ótima para repaginar 
ambientes em que você não ________(poder-presente) fazer mudanças estruturais - 
por exemplo, no caso de um apartamento alugado. Esse truque não _________(exigir-
presente) pintura, ou qualquer outra mão-de-obra pesada, apenas disposição para 
montar os quadros na parede. Uma boa dica é diagramar a posição deles primeiro 
no chão e, só depois, fazer os furinhos.

Abuse das prateleiras

Aquele cantinho sem graça pode ganhar vida com prateleiras novinhas em folha. 
Vale preenchê-las com flores, quadros e outros objetos delicados.

Dê uma demão de tinta naquele móvel antigo

Que tal dar uma demão de tinta naquela estante velha? Ou ainda no gabinete de 
madeira do banheiro? Essa pode ser a salvação de uma peça antiga. De quebra, 
ainda vale usar um tom diferente para renovar o ambiente.

http://mdemulher.abril.com.br/familia/claudia/6-dicas-para-decorar-a-casa-sem-gastar-muito
http://mdemulher.abril.com.br/saude/saude-e-vital/depressao-afeta-o-organismo-inteiro


Troque as almofadas

É interessante investir em uma boa variedade de capas de almofada. Dependendo 
das cores e das estampas, elas ________(ser-presente) capazes de modificar o humor 
da sua sala.

Ou a roupa de cama

O mesmo vale para seus jogos de lençol e edredons!

Pinte uma parede com um tom vibrante

Se quiser ir só um pouco além, escolha uma linda cor vibrante e pinte uma das 
paredes. O poder é notável! Apenas uma parede colorida e sua sala, por exemplo, 
ficará outra.

exame.abril.com.br 

Metade dos brasileiros é contra Olimpíada, diz Datafolha | EXAME.com

Rio de Janeiro - A rejeição aos Jogos Olímpicos do Rio __________(dobrar- pretério 
perfeito) de 2013 para 2016 e chegou a 50 por cento da população brasileira, 
revelou pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, a 17 dias da cerimônia de 
abertura da primeira Olimpíada na América do Sul.

O aumento da avaliação negativa com relação aos Jogos ocorre mediante uma 
mudança de cenário econômico no país, que enfrenta a pior recessão econômica 
em décadas, e também em meio às investigações de corrupção da operação Lava 
Jato, que _________(eles-envolver- presente) empreiteiras diretamente envolvidas nas
obras olímpicas.

http://www.exame.com.br/topicos/datafolha
http://www.exame.com.br/topicos/olimpiadas-2016
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/metade-dos-brasileiros-e-contra-olimpiada-diz-datafolha


De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, que __________(publicar- presente) o 
levantamento nesta terça, a parcela dos que haviam dito ser contra a realização da 
Rio 2016 na pesquisa anterior do instituto, em junho de 2013, era de 25 por cento.

Entre os que apoiam o evento que acontecerá no próximo mês, __________(haver- 
pretérito perfeito)  um recuo de 64 por cento em 2013 para 40 por cento este mês, 
segundo a Folha. Outros 9 por cento ___________(eles-dizer- pretérito perfeito) ser 
indiferentes à competição, e 2 por cento não responderam.

O Datafolha apontou também que 63 por cento dos entrevistados acreditam que o 
evento trará mais prejuízos do que benefícios para os brasileiros em geral, ante 38 
por cento no levantamento de 2013.

A pesquisa revelou ainda um crescente desinteresse dos brasileiros com relação à 
Olimpíada, que vai de 5 a 21 de agosto.

Entre os entrevistados este mês, 51 por cento disseram não ter nenhum interesse, 
em um salto ante 28 por cento no levantamento anterior. Só 16 por cento 
afirmaram estar muito interessados no evento.

O Datafolha entrevistou 2.792 pessoas acima de 16 anos, em 171 municípios de 
todo o país, entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos 
percentuais.

Leia o texto e complete com os verbos

revistapegn.globo.com 

7 truques para deixar de gastar à toa e economizar dinheiro

Viagem, carro novo ou empresa própria. Você vive planejando fazer um desses 
sonhos virar realidade e sempre empaca no mesmo problema: dinheiro? 

http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/07/7-truques-para-deixar-de-gastar-toa-e-economizar-dinheiro.html


Atualmente, mais de 59 milhões de brasileiros acumulam R$ 264,2 bilhões em 
dívidas atrasadas, segundo levantamento da Serasa Experian. Se você é um deles, é 
hora de rever as finanças.

As dívidas são um dos principais impedimentos para economizar dinheiro. Outro 
motivo é a autossabotagem e a falta de planejamento. Para fugir desses problemas,
confira sete truques imbatíveis para deixar de gastar à toa e economizar dinheiro.

1. Anote tudo
O primeiro passo é fazer um planejamento. Para dar certo, comece calculando 
todas as suas despesas e quanto dinheiro pretende economizar. No dia a dia, anote
todos os gastos. Todos mesmo, incluindo os centavos.

2. Abandone o cartão
Os cartões de crédito __________-(tornar- pretérito perfeito) a vida das pessoas mais 
fácil, mas podem ser uma armadilha se não forem bem controlados. Para guardar 
dinheiro, deixe o cartão em casa e use apenas em emergências. Estudos 
___________(mostrar- presente) que as pessoas gastam 30% menos quando fazem 
compras em espécie.

3. Não pague. Faça
Corte as despesas que você paga, mas poderia executar sozinho. Seja a manicure 
ou a diarista, não pague por coisas que você mesmo pode fazer. Aproveite e 
envolva a família nestas tarefas para que todos colaborem.

4. Tenha sua lista de compras
Ir ao supermercado sem uma lista de compras é pedir para gastar mais. Hoje, os 
corredores são planejados para pegar os clientes desprevenidos. Por isso, não saia 
para as compras sem uma listinha e compre apenas o que precisar.

5. Espere três dias
Viu um produto e _________(querer- presente) comprar na hora? Espere três dias. 
Este é um bom prazo para pensar melhor e avaliar se o item realmente é necessário.
Em geral, depois deste período, muitos consumidores até se _________-(esquecer-
presente) daquele desejo incontrolável de gastar.

6. Cozinhe



Os gastos com alimentação fora do lar dos brasileiros só cresce. O problema 
__________(ser- presente)  que jantar fora todos os dias pode ser um problema no 
seu orçamento. Por isso, adquira o hábito de cozinhar sua própria comida. Além de 
mais saudável, você vai economizar. Vale também para o almoço: sempre que 
possível, leve uma marmita ao trabalho.

7. Cancele e-mails de lojas
As lojas _________(acostumar-presente) usar o e-mail marketing como uma 
ferramenta para atrair o usuário até seus sites. Se você morder a isca, tem grandes 
chances de fazer gastos desnecessários. Para evitar a perdição, cancele as 
mensagens ou ignore quando chegar.

Escute a música e complete com os verbos no presente do indicativo:

Como eu quero - Composição: Leoni e Paula Toller

https://youtu.be/B2KUZskejPs

Diz pra eu ficar muda
_______(faz) cara de mistério
Tira essa bermuda
Que eu ___________ (querer) você sério
Dramas de sucesso
Mundo particular
Solos de guitarra
Não _________ (ir) me conquistar
Uh... Eu _________ (querer) você como eu _________ (querer)
O que você _____________ (precisar) é de um retoque total
_______________ (ir – eu) transformar o seu rascunho em arte final
Você ____________ (estar) numa cilada
Cada um por si, você por mim, mais nada
Uh... Eu _________ (querer) você comoeu _________ (querer)
Uh... Eu _________ (querer) você como eu _________ (querer)
Longe do meu domínio, você ____________ (ir) de mal a pior
Vem que eu te ___________ (ensinar) como ser bem melhor



Longe do meu domínio, você ____________ (ir) de mal a pior
Vem que eu te ___________ (ensinar) comoser bem melhor.

* Não ter jeito = não ter saída

Assista a reportagem, logo após leia a transcrição da mesma e encontre e 
corrija o que está errado em relação ao que você escutou.

https://youtu.be/vzBrFn7Z53E?list=PLJ7utOfdFG0GJ2wf0tzCNId3AOBCgu_G-

1. Eles estão comemorando 20 anos sempre foram um sucesso ao redor do mundo jogos
2. e na tv e agora estão literalmente 22 jogadores acostumados a ficar em frente
3. ao computador para as ruas o que é bom
4. o aplicativo que é de graça usa uma tecnologia chamada de civilidade
5. aumentada que na prática é assim o celular usa a câmera e também o gps o
6. que faz com que por exemplo a gente vê já que a rua onde eu estou
7. com isso porque mãos soltas então eu tenho que começar a capturar a luz para
8. completar a minha coleção
9. e é aí que começa o perigo os jogadores me senti uma versão
10. norte-americana aponta que até já bateu no poste na austrália a polícia
11. emitiu um alerta para que as pessoas tenham cuidado com os lugares perigosos
12. como túneis e também na hora de atravessar a rua
13. aqui nos estados unidos é para que ninguém tente caçar enquanto dirige e
14. para que os usuários fiquem atentos pois ladrões que usam um sistema de gps
15. para atrair vítimas de assaltos
16. esse vídeo faz uma sátira do que se tornou essa folk maria
17. pois um ovo por enquanto só está disponível oficialmente nos estados
18. unidos austrália nova zelândia e alemanha sem previsão de lançamento no Brasil

https://youtu.be/vzBrFn7Z53E?list=PLJ7utOfdFG0GJ2wf0tzCNId3AOBCgu_G-
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