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A FORMAÇÃO DOS TERMOS SIMPLES
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O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, mandou chamar o gerente:
- Por que vocês não fazem guerra às moscas neste restaurante?
E o gerente respondeu:
- Já fizemos, mas as moscas venceram.

3. Interprete a anedota em pauta, apontando as formas 
verbais, indicando seu respectivo tempo e modo:
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a – Você precisa estudar, antes que ------------- tarde demais (ser).

b – É preciso que nós ------------- coragem para enfrentar a situação (ter).

c – Se você ------------- carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar 

(conseguir).

d – Quando o professor ---------- nossos trabalhos, fará elogios (ver).

e – Gostaria que você ----------- que não estou magoada com o que aconteceu 

(saber)

4. Analise o contexto, empregando de forma adequada os verbos 
entre os parênteses:
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a) Confira as receitas incríveis preparadas para você. Clica aqui!

b) Mostra que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho!

c) Cura-te a ti mesmo e seja feliz.

d) Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência.

e) Em caso de acidente, não siga viagem. Pede o apoio de um policial.

5. (Fuvest- SP) Entre as mensagens abaixo, a única que está de 
acordo com a norma escrita é:
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6. (TRT-RJ) “... fique alerta.” Se trocarmos a pessoa do verbo para a segunda 
do singular, mantendo-se o mesmo tempo e modo verbal, a frase teria a 
forma:

a)   fiquem alerta

b)   ficas alerta

c)   fica alerta

d)  ficai alerta

e)  fiques alerta
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7. Observe a tirinha “Calvin e Haroldo”, de Bill Watterson,
e julgue as proposições:

Calvin e Haroldo, criação do desenhista americano Bill Watterson. Os verbos 

também podem ser estudados a partir da análise de tirinhas

Calvin e Haroldo, criação do desenhista americano Bill Watterson. Os verbos 

também podem ser estudados a partir da análise de tirinhas
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I – O verbo “colocou”, no primeiro quadrinho, está no pretérito perfeito;
II – A forma verbal “olhando”, no segundo quadrinho, está no modo indicativo;
III – A forma verbal “poderia”, no segundo quadrinho, está no futuro do pretérito do 
modo subjuntivo;
IV – A forma verbal “acharmos”, no quarto quadrinho, está no futuro do subjuntivo;
V - A forma verbal “fosse”, no quarto quadrinho, está no pretérito imperfeito do modo 
indicativo.

Estão corretas:

a) I e IV.      b) II, III e V.         c) I, IV e V.                d) III e V.
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II - Tempos derivados do pretérito perfeito

PRIMITIVO DERIVADOS

DA 3ª PESSOA DO PLURAL
DO PRETÉRITO PERFEITO

Falaram

Venderam

partiram
“-ram”

1) MAIS-QUE-PERFEITO DO INDICATIVO
Suprimindo-se o M

Falara, vendera, partira

2) FUTURO DO SUBJUNTIVO
Retira-se AM

Falar, vender, partir

3) IMPERFEITO DO
SUBJUNTIVO

Retira-se RAM e adiciona-se SSE
Falasse, vendesse, partisse
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