
I. Presente simples, indicativo: enuncia um fato atual. 

 Eu vou à loja com o cachorro. 

   

   

  



II. Futuro do presente indicativo, simples: enuncia um fato que deve 

ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. 

 Vai você à loja com o cachorro amanhã? Sim, irei à loja com o cachorro amanhã. 

   

   

  



III. Futuro do presente indicativo, composto: enuncia um fato que deve 

ocorrer posteriormente a um momento atual, mas já terminado antes de 

outro fato futuro. 

 Antes de voltar a casa, ele já terá comprado as laranjas. 

   

   

  



IV. Futuro do pretérito indicativo, simples: enuncia um fato que pode 

ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Sublinhado = 

Pretérito imperfeito, subjuntivo. 

 Vai você à loja com o cachorro? Sim, eu iria à loja com o cachorro, se os trabalhadores 

da loja me deixassem. 

  Se vocês quisessem jogar futebol nesta quadra, eu poderia sair. 

   

   

  



V. Futuro do pretérito indicativo, composto: enuncia um fato que 

poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato passado. 

Sublinhado = Pretérito imperfeito, subjuntivo. 

 Você vai para a loja para comprar laranjas? Não, se os trabalhadores da loja tivessem me 

deixado, eu teria ido à loja com o cachorro e teria comprado laranjas. 

   

   

  



VI. Pretérito perfeito indicativo, simples: expressa um fato ocorrido num 

momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. 

 Você foi à loja com o cachorro? Sim, fui à loja com o cachorro. 

   

   

  



VII. Pretérito perfeito indicativo, composto: expressa um fato que teve 

início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. 

 Tenho treinado muito para a maratona. 

   

   

  



VIII. Pretérito imperfeito indicativo: expressa um fato ocorrido num 

momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado 

(também usado com futuro do pretérito indicativo, simples). 

 Você foi à loja com o cachorro? Sim, mas eu comprava laranjas quando fui 

interrompido. 

  Eu participei do Carnaval quando eu morava no Rio. 

   

  

  



IX. Pretérito-mais-que-perfeito, indicativo: expressa um fato ocorrido 

antes de outro fato já terminado. 

 Eu já tinha comprado laranjas quando fui interrompido. 

   

   

  



X. Presente subjuntivo: enuncia um fato que pode ocorrer no momento 

atual. 

 É conveniente que eu vá à loja com o cachorro. 

   

   

  



XI. Pretérito imperfeito subjuntivo: expressa um fato passado, mas 

posterior a outro já ocorrido. 

 Se ele fosse à loja, ele compraria laranjas. 

 Nós esperávamos que ele comprasse laranjas. 

   

   

  



XII. Futuro do presente subjuntivo: enuncia um fato que pode ocorrer 

num momento futuro em relação ao atual. 

 Se ele for à loja, comprará algumas laranjas. 

   

   

  



XIII. Imperativo afirmativo. 

 Timoteo, vá à loja, e compre algumas laranjas. Você tem que ir agora. 

   

   

  



Definições 

 Pretérito: tempo verbal que indica uma ação ocorrida no passado. 

 Perfeito: tempo verbal usado para uma ação que começou e já terminou em relação a 

determinado momento. 

 Imperfeito: diz-se de ou o tempo que expressa uma ação em processo de realização no 

passado. 

 Indicativo: diz-se de ou modo verbal que exprime o fato como real. 

 Subjuntivo: diz-se de ou modo verbal pelo qual se expressa hipótese, dúvida, 

possibilidade, desejo. 

 Pessoal: próprio de certa pessoa, particular, exclusivo, individual. 


