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A FORMAÇÃO DOS TERMOS SIMPLES
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III - Tempos 
derivados do 

infinitivo 
impessoal

PRIMITIVO DERIVADOS
INFINITIVO IMPESSOAL

Falar
Vender
Partir

1) FUTURO DO PRESENTE + EI

Falarei ;Venderei;Partirei

2) FUTURO DO PRETÉRITO + IA

Falaria, venderia, partiria

3) IMPERFEITO DO INDICATIVO

1ª) falar-ar + ava = falava
2ª) vender-er + ia = vendia
3) partir-ir + ia = partia

4) GERUNDIO: - R + NDO.
Falando, vendendo, partindo

5) PARTICÍPIO: - R + DO
Falado, vendido, partido

3



4



Verbos que devem ser estudados: 

TER ( manter, deter, entreter,reter,obter,conter...)     

VER (prever, antever, entrever, rever ...)

VIR (advir, convir = conveniente, intervir, provir)

PÔR (apor = pôr junto/sobre, depor = destituir, dispor, propor)  

HAVER (primitivo de reaver)

SER/IR (são anômalos)
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ATENÇÃO!!!
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Praticando...

1. Titia se _____________com a novela.

a. entretia
b. entreteu
c. entretera
d. entretesse
e. entretivera
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2. Observe estas duas frases abaixo:

Procuro um restaurante que serve comida grega.

Procuro um restaurante que sirva comida grega.

Qual a diferença de sentido entre elas?
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3- Em “... porque detinham o poder de compra”, o verbo está no
pretérito imperfeito do indicativo. Se for transposta para o
pretérito perfeito, a forma verbal será:

A- detiveram           b- detêm                 c- deteram

d- deterão                e- detém
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4. Leia as frases a seguir

I- A Terra gira em torno do Sol.

II- Amanhã vou ao escritório para a resolução do assunto.

III-Time perde o jogo e a liderança do campeonato.

A par do texto lido, pode-se afirmar que os tempos verbais dos itens anteriores, apesar de 
pertencerem ao presente do indicativo , expressam, respectivamente:

A- atemporalidade, futuro e passado.

B- futuro, futuro e passado.

C- atemporalidade, habitualidade e passado.

D- a temporalidade, futuro e futuro

E- passado, futuro e passado.
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5-Em relação ao marco temporal presente em cada um dos

trechos a seguir , o verbo destacado indica anterioridade em:

A- “Aos sete anos de idade imaginei que ia presenciar a morte do mundo.”

B- “Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a Terra.”

C- “O que aconteceu à noite foi maravilhoso.”

D- “No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos, a passagem do 
cometa fizera a vida mais bonita.”

E- “pois ele se dá ao luxo de aparecer só uma vez a cada 76 anos.”
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6- Em sua canção, Raul Seixas emprega um registro linguístico  

coloquial. Caso “maluco beleza” mantivesse uniformidade no uso 

das pessoas do discurso, o verso destacado seria:

A- faças o que tu queres.

B- fazei o que tu queres.

C- faça o que você quiser.

D- faças o que tu quiseres

E- faz o que você quiser.
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7- Ao modificar a forma de tratamento, considerando o interlocutor da 

propaganda como “vocês”, a frase –”Ajude a gente a combater  o 
desmatamento da Amazônia”- passa a apresentar, no imperativo 
afirmativo, a seguinte forma:

a. Ajuda a gente a combater o desmatamento da Amazônia.

b. Ajudemos a gente a combater o desmatamento da Amazônia.

c. Ajudem a gente a combater o desmatamento da Amazônia.

d. Ajudai a gente a combater o desmatamento da Amazônia.

e. Ajudam a gente  a combater o desmatamento da Amazônia.
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8. Sorria, você está sendo filmado!

A- As pessoas que não gostam de ser filmadas prefeririam uma mensagem que 

dissesse o contrário. Para atendera essas pessoas, reescreva o aviso, usando a primeira 
pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias.

B- Criou-se , recentemente, a palavra “gerundismo”, para designar o uso abusivo do 
gerúndio, Na sua opinião ,esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Explique.  

Resolução

A- na primeira pessoa do plural, a frase apresentada no aviso deve ser reescrita da 
seguinte maneira: “Sorríamos, nós não estamos sendo filmados.”

B- não , porque um dos atributos do gerúndio é designar uma ação verbal que ocorre no 
momento da fala.
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