


ANÁLISE LINGUÍSTICA - VERBO
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Efeitos de sentidos provocados pelo uso dos

diferentes tempos e modos verbais.

Vejamos os tempos presente, passado e futuro e

os modos indicativo, subjuntivo e imperativo.
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Eu vou ao Canal Educação hoje.

Eu irei ao Canal Educação na 
próxima semana.

Eu fui ao Canal Educação no ano 
passado.

Mudou algo?
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Verificamos que há uma ação que acontece
no momento da fala (tempo presente); uma ação  

totalmente acabada (passado ou pretérito) e uma ação 
a acontecer posterior à fala (futuro). 
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Servem para situar o processo verbal em
relação ao momento em que se fala.
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Faz referência a fatos que se passam ou se estendem ao
momento em que falamos. Quando afirmo: Eu vou ao
Canal Educação hoje, essa ação ainda não aconteceu;
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Faz referência a fatos anteriores ao momento em que
falamos. Na frase, Eu fui ao Canal Educação no ano passado, a
ação está totalmente acabada quando eu falo.
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Faz referência a fatos ainda não realizados no momento 
da fala. Na frase, Eu irei ao Canal Educação na próxima 
semana, a ação ainda irá se realizar.
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As flexões de modo determinam as diversas atitudes da pessoa que fala
com relação ao fato enunciado.

MODO INDICATIVO

Exprime certeza do falante com relação ao fato que aconteceu, que
acontece ou que acontecerá.
Exemplos: 

Ex.:  Ando devagar porque já tive pressa...
Ex.: O rapaz trabalhou naquela firma.
Ex.: Ela está em casa.
Ex.: Nós iremos amanhã.
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➢Com valor de Pretérito Perfeito, indicando um processo já ocorrido no
passado (presente histórico).

Ex.: Em 1500 Cabral chega (chegou) ao Brasil.

➢Com valor de futuro do indicativo para indicar uma decisão enfática. 

Ex.: Amanhã eu falo (falarei) com Jonas. O advérbio amanhã projeta a 
ação no futuro.
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➢Indicador de um processo habitual, ininterrupto.

Ex.: O homem nasce, cresce e morre.

➢Indicador de uma verdade universal (presente eterno).

Ex.: O homem é um ser mortal.
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➢ Indica um processo passado não totalmente concluído. 
Ex.: As crianças cantavam durante o evento. 

➢Emprega-se nos pedidos e solicitações, ou denota que duvidamos da
realização do fato ou exprime um desejo feito com modéstia ou com o
simples propósito:

Ex.: “Queria viver para o seu filho – é como ele explicava o desejo da
vida.”
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➢Indica um processo passado anterior a outro também passado.
Ex.: O aluno estivera dias antes com o professor.

➢Pode ocorrer com valor de futuro do pretérito ou com valor de imperfeito
do subjuntivo.
Ex.: Mais fizera (= faria) se não fora (=fosse) tão pouco o tempo de que 
dispunha.

➢Pode ocorrer em orações optativas (orações que exprimem desejo)
Ex.: Quem me dera ser rica!
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➢Indica um processo passado totalmente concluído.

Ex.: A aula acabou, meu filho.

Ex.: O professor entregou o planejamento à coordenação.

16



17



Questão 1 – Na passagem “[...] mas eu sou uma velhinha.”, 
o verbo no presente grifado introduz:

a)uma característica da personagem da tira.

b)um modo de ser da personagem da tira.

c) uma ação da personagem da tira.

d)uma fala da personagem da tira. A
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Questão 2 – Na fala do garotinho “Primeiro a senhora olha
pros dois lados e depois corre.”, registra-se a presença de dois
verbos no tempo:

a)presente e passado.

b)presente e futuro.

c) apenas no presente.

d)apenas no futuro.

C
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Questão 3 – No trecho “Não sei se você percebeu [...]”, o verbo 
em destaque exprime um fato:

a)em realização.

b)parcialmente realizado.

c) hipotético.

d)totalmente concluído. D
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Questão 4 – Assinale o verbo flexionado na 1ª pessoa do 
singular:

a)“Será”

b)“olha”

c) “sei”

d)“percebeu”
C
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5) (Telerj) Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito 
perfeito do modo indicativo:

a) O Serviço 0800 de Discagem Direta evoluiu.
b) Você programara o atendimento.
c) O cliente comunicar-se-à com você.
d) Ninguém compraria aquele aparelho.
e) Ele nunca me falava nada.

A
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6- A partir da leitura do poema,  retire todos os verbos e explique o 
efeito de sentido ocasionado pelo tempo e modo em que se encontram:

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro 
da Babilônia num barracão sem número
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 
afogado.

23



QUESTÃO 1 - Retire da tirinha os verbos flexionados no modo indicativo,

classificando-os quanto ao tempo.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
CONTEÚDO: VERBO
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