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Que tudo passe

Passe a noite
passe a peste
passe o verão
passe o inverno
passe a guerra
e passe a paz
passe o que nasce
passe o que nem
passe o que faz
passe o que faz-se
que tudo passe
e passe muito bem

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo: 
Brasiliense, 1985.

(ADAPTADA) Em que modo verbal a forma passar foi conjugada 
no texto e que efeito de sentido é sugerido por tal conjugação?

A) O verbo passar aparece conjugado no imperativo afirmativo, 
dando ao leitor uma ideia de pedido ou ordem.
B) A forma verbal passar aparece conjugada no modo 
subjuntivo, o que sugere uma noção de desejo e hipótese.
C) O modo verbal utilizado no poema de Leminski é o 
indicativo, que dá ao verbo a noção de hipótese, de desejo.
D) O modo verbal em que o verbo passar 
aparece conjugado é o subjuntivo, dando ao leitor a 
ideia de um fato certo, concreto.
E) O verbo passar foi conjugado no modo indica-
tivo, revestindo o processo expresso pela forma ver-
bal de uma noção de certeza.

NA AULA ANTERIOR
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: VERBO [TEMPOS SIMPLES E TEMPOS 

COMPOSTOS]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA

ROTEIRO DE AULA



TEMPOS SIMPLES E TEMPOS COMPOSTOS
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Os tempos simples são tempos verbais - presente, passado e futuro - que 
são expressos por uma só palavra. Eles exprimem ação, estado, mudança de 
estado, condição ou fenômeno da natureza mediante a utilização de apenas 
uma palavra, ao contrário dos tempos compostos, que são expressos por uma 
combinação de verbos. Vamos conhecer agora os tempos simples dos modos 
INDICATIVO e SUBJUNTIVO.

TEMPOS SIMPLES
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TEMPOS SIMPLES DO INDICATIVO
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PRESENTE PRETÉRITO 
PERFEITO

PRETÉRITO 
IMPERFEITO

PRETÉRITO MAIS-
QUE-PERFEITO

FUTURO DO 
PRESENTE

FUTURO DO 
PRETÉRITO

AMO AMEI AMAVA AMARA AMAREI AMARIA

AMAS AMASTE AMAVAS AMARAS AMARÁS AMARIAS

AMA AMOU AMAVA AMARA AMARÁ AMARIA

AMAMOS AMAMOS AMÁVAMOS AMÁRAMOS AMAREMOS AMARÍAMOS

AMAIS AMASTES AMÁVEIS AMÁREIS AMARAREIS AMARÍEIS

AMAM AMARAM AMAVAM AMARAM AMARÃO AMARIAM

CONJUGAÇÃO DOS TEMPOS SIMPLES DO INDICATIVO
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TEMPOS SIMPLES DO SUBJUNTIVO
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PRESENTE [QUE] PRETÉRITO IMPERFEITO [SE] FUTURO [QUANDO]
QUE EU AME SE EU AMASSE QUANDO EU AMAR
QUE TU AMES SE TU AMASSES QUANDO TU AMARES
QUE ELE AME SE ELE AMASSE QUANDO ELE AMAR
QUE NÓS AMEMOS SE NÓS AMÁSSEMOS QUANDO NÓS AMARMOS
QUE VÓS AMEIS SE VÓS AMÁSSEIS QUANDO VÓS AMARDES
QUE ELES AMEM SE ELES AMASSEM QUANDO ELES AMAREM

CONJUGAÇÃO DOS TEMPOS SIMPLES DO SUBJUNTIVO
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Os tempos compostos são formados por locuções verbais [conjunto de 

verbos] que têm como AUXILIARES os verbos TER e HAVER [flexionados 

em um dos tempos simples ou do modo indicativo ou do modo 

subjuntivo] e como PRINCIPAL, qualquer verbo no PARTICÍPIO  NÃO 

FLEXIONADO. 

TEMPOS COMPOSTOS
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TEMPOS COMPOSTOS DO INDICATIVO
TEMPO COMPOSTO FORMAÇÃO VERBO ESTUDAR

Pretérito perfeito
composto do indicativo

Verbo auxiliar TER / HAVER:
presente do indicativo
Verbo principal:
particípio

(Eu) tenho estudado
(Tu) tens estudado
(Ele) tem estudado
(Nós) temos estudado
(Vós) tendes estudado
(Eles) têm estudado

Pretérito mais-que-perfeito
composto do indicativo

Verbo auxiliar TER / HAVER::
pretérito imperfeito do
indicativo
Verbo principal:
particípio

(Eu) tinha / havia estudado
(Tu) tinhas / havias estudado
(Ele) tinha / havia estudado
(Nós) tínhamos / havíamos estudado
(Vós) tínheis / havíeis estudado
(Eles) tinham / haviam estudado

Futuro do presente
composto do indicativo

Verbo auxiliar TER / HAVER::
futuro do presente simples
do indicativo
Verbo principal:
particípio

(Eu) terei estudado
(Tu) terás estudado
(Ele) terá estudado
(Nós) teremos estudado
(Vós) tereis estudado
(Eles) terão estudado

Futuro do pretérito
composto do indicativo

Verbo auxiliar TER / HAVER:
futuro do pretérito simples
do indicativo
Verbo principal:
particípio

(Eu) teria estudado
(Tu) terias estudado
(Ele) teria estudado
(Nós) teríamos estudado
(Vós) teríeis estudado
(Eles) teriam estudado
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TEMPOS COMPOSTOS DO SUBJUNTIVO
Tempo composto Formação Verbo estudar

PRETÉRITO PERFEITO
COMPOSTO DO SUBJUNTIVO

Verbo auxiliar TER / HAVER:
presente do subjuntivo
Verbo principal:
particípio

(Que eu) tenha estudado
(Que tu) tenhas estudado
(Que ele) tenha estudado
(Que nós) tenhamos estudado
(Que vós) tenhais estudado
(Que eles) tenham estudado

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO
COMPOSTO DO SUBJUNTIVO

Verbo auxiliar TER / HAVER:
pretérito imperfeito
do subjuntivo
Verbo principal:
particípio

(Se eu) tivesse / houvesse estudado
(Se tu) tivesses / houvesses estudado
(Se ele) tivesse / houvesse estudado
(Se nós) tivéssemos / houvéssemos  estudado
(Se vós) tivésseis / houvésseis estudado
(Se eles) tivessem / houvessem estudado

FUTURO COMPOSTO
DO SUBJUNTIVO

Verbo auxiliar TER / HAVER:
futuro simples do
subjuntivo
Verbo principal:
particípio

(Quando eu) tiver estudado
(Quando tu) tiveres estudado
(Quando ele) tiver estudado
(Quando nós) tivermos estudado
(Quando vós) tiverdes estudado
(Quando eles) tiverem estudado
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Texto para as questões de 1 a 4.
A lebre e a tartaruga

— Tenho pena de você —, disse uma vez a lebre à tartaruga: — obrigada a andar com a sua casa às 
costas, não pode passear, correr, brincar e livrar-se de seus inimigos.

— Guarda para si a tua compaixão — disse a tartaruga — pesada como sou, e você ligeira como se gaba 
de ser, aposto que eu chego primeiro do que você a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar.

— Vá pensando, disse a lebre: só pela piada aceito a aposta.
Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho; a lebre que a via, pesada, ir remando em seco, ria-se 

como uma perdida; e pôs-se a saltar, a divertir-se; e a tartaruga ia-se adiantando.
— Olá! camarada, disse-lhe a lebre, não se canse assim! Que galope é esse? Olha que eu vou dormir um 

pouquinho.
E como o disse, melhor o fez; para zombar da tartaruga, deitou-se, e fingiu dormir, dizendo: sempre hei 

de chegar a tempo. De repente olha; já era tarde; a tartaruga havia batido a meta, e vencedora devolvia os  
deboches à adversária a qual vencera:

— Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre!
MORAL DA HISTÓRIA: Nada vale correr; cumpre partir em tempo, e não se divertir 

pelo caminho.
Disponível em: https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo /. Acesso em: 27 abr. 2020 (adaptado).

ATIVIDADE

https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda] O texto é uma fábula, narrativa de ficção curta que 

traz como personagens animais personificados, cujas ações servem de lição às 

pessoas, o que se comprova pela presença de uma MORAL ao final do texto. Qual é o 

propósito da MORAL da história?

A. Ensinar.

B. Encantar.

C. Entristecer.

D. Exaltar.
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] Na passagem: “— Tenho pena de você —, disse uma vez a 

lebre à tartaruga (...)”, sobre os verbos em destaque, infere-se que (,)

A. o primeiro é do modo indicativo, por indicar uma certeza; o segundo, do subjuntivo, 

por expressar dúvida.

B. ambos os verbos são do modo indicativo, flexionados, respectivamente, no presente e 

no pretérito perfeito; trata-se de tempos simples.

C. ambos os verbos são do modo subjuntivo, flexionados, respectivamente, no presente e 

no pretérito imperfeito; trata-se de tempos compostos.

D. por expressarem processos duvidosos, são do modo subjuntivo.

E. por expressarem ordem, comando, pertencem ao modo imperativo.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] Considere a passagem “a tartaruga havia batido a meta” 

e julgue os itens  em VERDADEIROS ou FALSOS.

 [   ] HAVIA BATIDO é uma locução verbal, mas não um tempo composto.

 [  ] A forma verbal em destaque indica um processo concluído no passado; logo, 

pertence ao modo indicativo.

 [  ] A forma verbal destacada é um tempo composto; trata-se do pretérito perfeito 

composto do modo indicativo.

 [    ] HAVIA BATIDO é um tempo composto, que indica processo duvidoso.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] Considere a passagem “a tartaruga havia batido a meta” 

e julgue os itens  em VERDADEIROS ou FALSOS.

 [F] HAVIA BATIDO é uma locução verbal, mas não um tempo composto.

 [V] A forma verbal em destaque indica um processo concluído no passado; logo, 

pertence ao modo indicativo.

 [V] A forma verbal destacada é um tempo composto; trata-se do pretérito perfeito 

composto do modo indicativo.

 [F] HAVIA BATIDO é um tempo composto, que indica processo duvidoso.

 Trata-se de um tempo composto com VERBO AUXILIAR HAVER + VERBO PRINC. NO PARTICÍPIO PASSADO

 Embora seja um tempo composto [pretérito perfeito do indicativo, indica processo não duvido, dado como certo.
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QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda] Releia.

Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho; a lebre que a via, pesada, ir remando em 
seco, ria-se como uma perdida (...)

Encontra-se verbo com a mesma flexão do destacado na seguinte passagem

A. Tenho pena de você

B. aposto que eu chego primeiro do que você a qualquer meta (...).

C. (a lebre) ria-se como uma perdida.

D. Olá! camarada, disse-lhe a lebre, não se canse assim!

E. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre!
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Leia o quadrinho. 

De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, as lacunas do texto devem ser 

preenchidas, respectivamente, com: 

A. conseguisse … poderia … a 

B. conseguisse … posso … à 

C. conseguir … poderia … à 

D. conseguia … podia … à 

E. conseguia … posso … a

ATIVIDADE PARA CASA
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Verbos [VOZES VERBAIS]

conceito;

transposição de voz;

 implicações de sentido das vozes verbais.

NA PRÓXIMA AULA
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