AUL A DE R E V I S ÃO 5
VERBO
MODOS
Indicativo: fato certo, real.

Ele dança todo dia. Ele dançará sempre.

Subjuntivo: fato duvidoso ou desejado.

Quando ele dançar, verei. Seria bom se ele dançasse.

Imperativo: ordem, pedido ou conselho.

Dança, mulher! Fique comigo. Cresça a cada dia.

MODO INDICATIVO
TEMPO

SIMPLES

COMPOSTO

Presente
parto

Fato acontece no momento atual.
Discordo de você.

Pret. perfeito
parti; hei partido

Fato passado e concluído.
Renunciei à cheﬁa.

Pret. imperfeito
partia

Fato passado com continuidade.
Todo dia, ele escrevia.

Pret. mais-que-perf.
partira; havia partido

Fato passado anterior a outro também passado.
Ao anoitecer, a loja já fechara.

Ao anoitecer, a loja já havia fechado.

Futuro do presente
partirei; haverei partido

Fato futuro.
Corrigirei as provas depois das férias.

Fato futuro ﬁndo antes de outro
Ao anoitecer, a loja já haverá fechado.

Futuro do pretérito
partiria; haveria partido

Fato posterior a outro no passado.
O chefe jurou que lutaria.

Fato condicionado a outro no passado.
Caso ﬁcasse, o chefe haveria lutado.

-

Tenho falado com Marta.

MODO SUBJUNTIVO
TEMPO

SIMPLES

Presente
parta

COMPOSTO

Fato duvidoso.
É possível que ela telefone.

Pret. perfeito
haja partido

Fato passado e supostamente concluído
Suponho que já haja resolvido.

-

Pret. imperfeito
partisse

-

Fato passado e hipotético.
Ainda que se esforçasse, teria fracassado.

Pret. mais-que-perf.
houvesse partido

Fato anterior a outro fato passado e hipotético
Saberia, se houvesse lido o relatório.

-

Futuro
partir; houver partido

Fato futuro e hipotético concluído.
Se nevar, limpe tudo.

Fato futuro e hipotético concluído.
Se houver nevado, limpe tudo.

FORMAÇÃO DO IMPERATIVO
1 - Aﬁrmativo = presente do subjuntivo, exceto tu e vós
(=presente do indicativo menos s).

parte (tu), parta (você), partamos (nós), parti (vós), partam (vocês)

2 - Negativo = presente do subjuntivo.

não partas (tu), não parta (você), não partamos (nós), não partais (vós),
não partam (vocês)

EMPREGO DO INFINITIVO FLEXIONADO
• Com sujeito exclusivo.

Só foi aos jornais após descobrirmos o desfalque.

• Antes do verbo da oração principal.

De tanto reclamares, só fazes inimigos.

• Indeterminando o sujeito.

Não percas o ânimo por criticarem tuas idéias.
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EMPREGO DO INFINITIVO NÃO FLEXIONADO
Nos demais casos.

Podemos falar. Diziam pouco ganhar. Cantar faz bem.

EMPREGO DO PARTICÍPIO
• Varia, exceto em tempo composto (após ter ou haver).
•Há verbos com 2 particípios (abundantes):
um regular, outro irregular. Aceitar: aceitado/aceito.
Particípio regular > com os auxiliares ter e haver.
Particípio irregular > sozinho ou com ser, estar, ﬁcar.

Ela é amada. Lida a carta, rasgue-a.
Elas haviam sonhado.

Se pudesse, ela haveria aceitado o emprego.
Havia imprimido os livros. Para mim, a proposta já está aceita.
Aberto, coberto, dito, escrito, feito, ganho, gasto, pago, posto,
visto e vindo (e respectivos derivados).

Há verbos que só possuem particípio irregular.

TEMPOS PRIMITIVOS E DERIVADOS
PRIMITIVO

DERIVADO

• Presente do indicativo
Eu menos -o
Tu e vós menos -s
• Pret. perf. do indicativo
Tu menos -ste

• Inﬁnitivo

EXEMPLO

Presente do subjuntivo
Tu e vós do imperativo aﬁrmativo
Exceções: sê e sede (verbo ser).

caibo > caiba, caibas, caiba...
partes - s > parte, partis - s > parti

Pretérito mais-que-perf. do indicativo (+ ra)
Pretérito imperfeito do subjuntivo (+ sse)
Futuro do subjuntivo (+ r)

puseste pusera
puseste pusesse
puseste puser

Demais tempos e formas nominais

CLASSIFICAÇÃO DO VERBO
• Regular

Não muda o radical (inﬁnitivo - ar, er ou ir).

falar, bater, demitir

• Irregular

Muda o radical.

poder (posso, pude)

• Anômalo

Tem vários radicais.

só dois: ser e ir

• Defectivo

Tem conjugação incompleta.

adequar, reaver

• Abundante

Tem duas ou mais formas equivalentes.

morrer: morrido/morto

FORMAS RIZOTÔNICAS E ARRIZOTÔNICAS
• Rizotônicas > sílaba tônica no radical.
Eu, tu, ele e eles dos presentes (indicativo e subjuntivo).

cantas, vendam, traduzo

• Arrizotônicas > sílaba tônica fora do radical

cantaria, vendeste, traduzir

VERBOS EM EAR E IAR
-Ear > i depois do e nas rizotônicas.

nomeio, nomeias, nomeia, nomeamos, nomeais, nomeiam

-lar > regulares. Mediar, ansiar, remediar,
incendiar e odiar e antes do i nas rizotônicas.

Enfiar - enﬁo, enﬁas, enﬁa, enﬁamos, enﬁais, enﬁam
Ansiar - anseio, anseias, anseia, ansiamos, ansiais, anseiam
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VERBOS E MODELOS
• FERIR: aderir, compelir, discernir, divergir, impelir, ingerir, preterir

Divirjo de suas idéias.

• PEDIR: desimpedir, despedir, expedir, impedir, medir

Meça todas as peças.

• AGUAR (águo, águas, água...): minguar, desaguar e enxaguar

O rio deságua no mar. Enxágue bem os cabelos.

VERBOS PRIMITIVOS E DERIVADOS
• TER: abster-se, ater-se, conter, deter, entreter, manter, obter, reter, suster

Mantiveste a boca fechada? Retiveram os suspeitos.

• VER: antever, entrever, prever, rever

Ela previu certo. Se você entrevir um problema, avise.

• VIR: advir, avir-se, convir, desavir-se, desconvir, intervir, provir, sobrevir

Eles se desavieram. Se sobrevier uma gripe, falte.

• PÔR: compor, decompor, dispor, expor, impor, indispor, opor, propor, Quando me opuser, não reaja. Propusemos a expulsão.
pressupor, recompor, repor, supor, transpor
Já repusera a quantia.

OUTROS CASOS
• Sem eu no pres. do indicativo e sem todo o pres. do subjuntivo: abolir, banir, colorir, demolir, explodir, fundir, ruir e urgir
• Sem as formas rizotônicas e sem o presente do subjuntivo: adequar, falir, remir e ressarcir.
• Apaziguar e averiguar, u tônico nos presentes (ind. e subj.).
• Viger: regular, mas só usado nas pessoas ele e eles.
• Polir: o vira u nas rizotônicas do pres. ind. e todo o pres. subj.
• Computar: sem eu, tu e ele no pres. ind. e sem todo o pres. subj.
• Mobiliar (mobílio, mobílias...): tem sinônimos mobilar e mobilhar.
• Reaver: segue haver, mas só existe onde haver tem a letra v.
• Distinguir e extinguir: sem u antes de o ou a; u não pronunciado. Distinga o bem do mal. Extingui seus privilégios
• Caber: presente do indicativo - caibo...; pretérito perfeito - coube.
• Crer: pretérito perfeito do indicativo - cri, creste, creu...
• Requerer: presente do indicativo - requeiro...
• Valer: presente do indicativo - valho...
I - Ponha os verbos entre parênteses no presente do subjuntivo, na pessoa e número adequados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ele quer que nós __________________um novo projeto. (elaborar)
Devemos impedir que eles __________________esse atentado contra a democracia. (consumar)
Não deixe que, por falta de exercícios, seus músculos __________________. (enferrujar)
Recomende-lhes que __________________a origem desses boatos. (averiguar)
É preciso que nossas despesas se __________________às nossas receitas. (adequar)
Ele não quer que nós __________________pelos corredores. (passear)
É necessário que nós __________________esses cálculos. (refazer)
Espero que eles__________________o mal que ﬁzeram. (remediar)
O diretor quer que se_________________essas entradas a estranhos. (bloquear)
Peça à empregada que__________________a louça e__________________as plantas. (enxaguar; aguar)
Ele insiste em que nós_________________atentamente o texto. (reler)
Talvez nós não_________________todos no elevador. (caber)
Ele sugere que nós_________________uma reavaliação da prova. (requerer)
Ele recomenda que nós não_________________o regulamento da competição. (transgredir)
Espero que suas conclusões não_________________das minhas. (divergir)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Devemos impedir que se_________________edifícios nessa área. (construir)
Espero que vocês não_________________maior importância a esse fato. (dar)
Talvez nós_________________reverter esse quadro pessimista. (conseguir)
Espero que todos vocês_________________ao nosso projeto. (aderir)
O exercício exige que os alunos_________________o dicionário. (folhear)
É preciso que nós _________________ auxílio para eles. (providenciar)
Convém que se _________________ esses privilégios. (extinguir)
Espero que eles _________________ preparados para a prova. (estar)
Sugiro que vocês _________________com muita cautela. (agir)
Convém que nós _________________, no mínimo, sete horas por noite. (dormir)

II - Ponha os verbos entre parênteses no imperativo aﬁrmativo, nas pessoas e números adequados ou solicitados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

_________________e_________________a teu colega que chegamos. (ir; dizer)
Paulo,_________________________________ esse ferro e _________________-o para mim. (tornear; trazer, 2 pess. do sing.)
_________________ : Deus te ama! (sorrir)
_________________ uma hora por dia e certamente te sentirás bem melhor. (caminhar)
_________________ o trabalho como achar melhor. (fazer)
_________________ assim que puderes. (vir)
_________________ as boas idéias. (semear, 1ª pess. do pl.)
_________________ o bem e não olhes a quem. (fazer)
Se queres que teus colegas te compreendam, _________________ compreendê-los também. (procurar)
_________________ -me, pois preciso falar contigo. (esperar)
Antes de saíres, _________________ tudo em ordem e _________________ as janelas. (pôr; fechar)
_________________ -me o que quiseres, desde que não seja aumento salarial. (pedir)
_________________ francamente, ou _________________ -te. (responder; calar)
Se não tens trabalho, _________________ -o. (procurar)
Antes de falares,____________________ o alcance de tuas palavras. (medir)
_________________ quando puderes. (vir)
_________________ -te de falar mal da vida alheia. (abster)
_________________ -vos calmos. (manter)
Quando fores à cidade,
_________________ -me uma agenda de bolso. (comprar)
_________________ em paz, ratinho; não tenhas medo de teu rei. (seguir)
_________________ contra os falsos cobradores. (precaver-se, 2ª pess. do pl.)
_________________ sempre os interesses gerais aos particulares. (antepor, 2ª pess. do sing)
Não imites os outros: _________________ autêntico! (ser)
_________________ pronto para viajar dentro de meia hora. (estar, 3ª pess. do sing.)
Se não puderes pagar as prestações, _________________ maior prazo. (solicitar)

III - Ponha os verbos entre parênteses no imperativo negativo, na pessoa e número indicados ou adequados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se forem convidados, não _________________ e participem dos debates. (constranger-se)
Não _________________ tamanha injustiça. (praticar, 2ª pess. do pl.)
Não _________________ ouvidos essas pessoas. (dar, 3ª pess. do pl.)
Não _________________ mais esta oportunidade. (desperdiçar, 1ª pess. do pl.)
Não _________________ cargos para os quais não tenhamos competência. (pleitear)
Não _________________ a liberdade de expressão de teus alunos. (cercear)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Não _________________ que eles nos ofendam gratuitamente. (tolerar)
Não _________________ tempo preocupando-te com a vida alheia. (perder)
Não _________________ novas injustiças. (cometer, 2ª pess. do pl.)
Não _________________ tão mesquinhos, meus amigos. (ser, 1ª pess. do pl.)
Contém-te e não _________________ mal a teus superiores. (responder)
Não _________________ a escada correndo, que podes cair. (descer)
Se lhes ﬁzerem provocações, não _________________ . (reagir)
Não _________________ que eles desrespeitem tua autoridade. (permitir)
Por favor, não _________________ que estão arrependidos. (ﬁngir)
Não _________________ alimentos sem mastigá-los convenientemente. (ingerir, 1ª pess. do pl.)
Não _________________ compromissos acima de nossas possibilidades. (assumir)
Não _________________ assuntos que não conheces suﬁcientemente. (discutir)
Não _________________ o bem com o mal. (retribuir, 3ª pess. do pl.)
Não _________________ impacientes, que logo serão atendidos. (ser)

IV - Encontre os erros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Amanhã, farão cinco anos que não recebo notícias deles.
Não deixa de rever porque você continua errando.
As medidas do governo ainda não permitiu que ele se precaveja da inﬂação.
Repita esse exercício bastante vezes. Ainda aprenderás um dia.
Tente chegar aquele nível que estão exigindo.
A maioria dos estudantes brasileiros vaiou aquela atitude sem qualquer excrupulos.
A nossa origem íbero-americana evidência uma tendência à paixões exageradas.
Paralelamente às fachadas azuis e cinza, os tons pastel vem demonstrando em nossos dias uma predominância.
Vejo nesses anos, diariamente, porque que temos de viver unidos.
Repetiram várias vezes as regras que não nos poderíamos esquecer.
Tenho me adequado a este tempo, mas ela não se adéqua jamais.
Não merece respeito as suas súplicas.
Na sala tinha um espelho cujo os reﬂexos estavam distorcidos.
A valorização a qual Vossa Excelência se referiu jamais demonstrará os reais poderes.
A apresentação de novos preços pelas empresas concorrentes serão avaliados pelo órgão federal.
Gera uma falha jurídica os advogados que defendem causa própria.
Sempre houve diferenças importantes entre eu e ela.
Muitos realizam, mas poucos são capaz de fazer à contento.
Jamais suporiam tal erro se não existisse no local provas.
A empresa, enﬁm, pagou o empregado.
Fizeram, ontem, vinte anos que a conheci. A dez anos nos separamos. A cinco, porém, voltamos a viver junto.
Chamamo-lhes de inteligentes, pois acertaram a questão.
A análise das falhas registradas pelos ﬁscais deverão ﬁcar prontas.
As micro-empresas tem muita participação na economia brasileira.
O espetáculo foi ruim, quase um crime de lesa-gosto e lesa-cultura.
Ninguém avisou-lhes de que os discidentes atacariam nesta madrugada.
Ele foi um cantor que tornou-se popular também na Europa.
Só há uma novela na televisão cuja ainda não vimos.
Só agora bateu duas horas.
Seja benvinda as motivações que elevem o homem à novas perspectivas de sobrevivência.
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GABARITO
I - Ponha os verbos entre parênteses no Presente do Subjuntivo,
na pessoa e número adequados.
1. elaboremos
2. consumam
3. enferrujem
4. averiguem
5. adéquem
6. passeemos
7. refaçamos
8. remedeiem
9. bloqueiem
10. enxágue, águe
11. releiamos
12. caibamos
13. requeiramos
14. transgridamos
15. divirjam
16. construam
17. dêem
18. consigamos
19. adiram
20. folheiem
21. providenciemos
22. extingam
23. estejam
24. ajam
25. durmamos
II - Ponha os verbos entre parênteses no Imperativo Aﬁrmativo,
nas pessoas e números adequados ou solicitados.
1. Vai, diz(e)
2. torneia, traz(e)
3. Sorri
4. Caminha
5. Faça
6. Vem
7. Semeemos
8. Faz(e)
9. procura
10. Espera
11. Põe, fecha
12. Pede
13. Responde, cala
14. Procura
15. Mede
16. Vem
17. Abstém
18. Mantém
19. compra
20. Segue
21. Precavei-vos
22. Antepõe
23. sê
24. Esteja
25. Solicita

III - Ponha os verbos entre parênteses no Imperativo Negativo,
na pessoa e número indicados ou adequados.
1. se constranjam
2. pratiqueis
3. deem
4. desperdicemos
5. pleiteemos
6. cerceies
7. toleremos
8. percas
9. cometais
10. sejamos
11. respondas
12. desças
13. reajam
14. permitas
15. ﬁnjam
16. ingiramos
17. assumamos
18. discutas
19. retribuam
20. sejam
IV - Encontre os erros
1. farão (fará)
2. deixa (deixe), porque (por que)
3. permitiu (permitiram), precaveja (previna)
4. bastante (bastantes), aprenderás (aprenderá)
5. aquele (àquele)
6. qualquer excrupulos (quaisquer escrúpulos)
7. íbero (ibero), evidência (evidencia), à (a)
8. vem (vem)
9. porque (por que)
10. que (de que)
11. adéqua (se tem adequado)
12. merece (merecem)
13. tinha (havia), cujos os (cujos)
14. a qual (à qual)
15. serão avaliados (será avaliada)
16. Gera (Geram)
17. eu (mim)
18. capaz (capazes), à (a)
19. existisse (existissem)
20. o (ao)
21. Fizeram (Fez), A (Há), A (Há), junto (juntos)
22. Chamamo-lhes (Chamamos-lhes)
23. deverão, prontas (deverão, prontas)
24. micro-empresas (microempresa), tem (têm)
25. lesa (leso)
26. de que (que), discidentes (dissidentes)
27. que tornou-se (que se tornou)
28. cuja (que)
29. bateu (bateu)
30. Seja (Sejam), benvinda (bem-vindas), à (a)
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