


➢Indica um processo  futuro em relação a um referencial  presente.

➢ Com valor de presente, exprimindo dúvida, incerteza.
Ex.: O exército inimigo terá hoje uns vinte mil soldados, não mais. (terá
= tem, acrescido de uma noção de dúvida ou incerteza).

➢Com valor de imperativo.
Exemplo: Não levantarás (=levantes) falso testemunho.
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Indica um processo futuro em relação a um referencial passado.

➢Com valor de presente, exprimindo polidez ou cerimônia.

Ex.: Por favor, você me serviria (=serve, pode servir) um café?

➢Com valor de ironia: 

Ex.: Poderia fazer o favor de sair?!
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Questão 1 – No primeiro quadrinho, foram empregados dois 
verbos no futuro. Identifique-os:

a. verbo no futuro do presente:

.
b. verbo no futuro do pretérito:

SERÁ

AJUDARIA
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O último poema 
Assim eu quereria o meu último poema.
Que fosse terno dizendo as coisas mais 
simples e menos intencionais
Que fosse ardente como um soluço sem 
lágrimas
Que tivesse a beleza das flores quase 
sem perfume
A pureza da chama em que se 
consomem os diamantes mais límpidos
A paixão dos suicidas que se matam sem 
explicação.

(Manuel Bandeira)

Disponível em http://www.blogdomarketinglegal.com.br/wp-
content/uploads/2013/04/MANUEL-BANDEIRA-O-Homem-e-a-
Morte-analise-e-comentario2.jpg
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2. O poema estabelece pelo título e pela posição que ocupa um valor 
metapoético (Refere-se a um poema que tematiza a escrita da 
própria poesia), uma vez que o eu lírico

a) transporta para a poesia a beleza da simplicidade.

b) explicita seu dilema existencial.

c) revela dramaticamente seus medos mais íntimos e secretos.

d) expressa em versos seu desejo poético.

D
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Resposta comentada

•Alternativa “a”: incorreta. É verdade que, nesse poema, o eu lírico “transporta para a 
poesia a beleza e simplicidade”, mas isso não se relaciona com o título, nem expressa 
um valor metapoético.

•Alternativa “b”: incorreta. No poema, ele exprime o que ele deseja para sua poesia, 
não explora seus dilemas existenciais.

•Alternativa “c”: incorreta. Não há referência a medos no poema.

•Alternativa “d”: correta. O seu desejo poético aparece no primeiro verso “Assim eu 
quereria o meu último poema” e esse tema é metapoético.
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3. Explique o sentido do tempo verbal escolhido pelo poeta no 1º verso:

“Assim eu quereria o meu último poema.”
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4. Na tirinha de Jim Davis, os verbos
precisar e dever estão conjugados
consecutivamente em que tempo e modo
verbais?

A. Presente do indicativo e futuro do
pretérito do indicativo.
B. Pretérito perfeito do indicativo e futuro
do subjuntivo.
C. Presente do subjuntivo e presente do
indicativo.
D. Pretérito imperfeito do indicativo e
futuro do subjuntivo.
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5. Reescreva o texto a seguir, empregando no modo indicativo e nos tempos solicitados os
verbos que estão entre parênteses. Faça a concordância do verbo com o sujeito em
número e pessoa, de acordo com o contexto.

Dança da chuva

Você (acreditar - presente) na dança da chuva? Em 1998, o Estado de Roraima (ter -
pretérito perfeito) quase 1/4 de seu território queimado por causa de uma seca que já
(durar-pretérito imperfeito) 3 meses. Depois de frustradas tentativas de apagar o fogo, o
governo (decidir - pretérito perfeito) recorrer à crendice popular. Dois índios caiapós,
Kuerit e Mantii, (ser - pretérito perfeito) levados do Mato Grosso até Boa Vista para
executar a dança da chuva. As passagens e o hotel (ser - pretérito perfeito) pagos pela
Funai. Os pajés (dançar - pretérito perfeito) durante 40 minutos, às margens do rio
Curupira, pedindo chuva ao espírito de um antepassado. Para surpresa geral, a chuva (vir -
pretérito perfeito) e (apagar - pretérito perfeito) a maior parte dos focos de incêndio.
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6. Fazendo as adaptações necessárias, reescreva o texto a seguir, empregando os
verbos no futuro do presente do modo indicativo. Faça a concordância do verbo com o
sujeito em número e pessoa, de acordo com o contexto.

Dança da chuva

Você (acreditar ) na dança da chuva? Em 1998, o Estado de Roraima (ter) quase 1/4 de
seu território queimado por causa de uma seca que já (durar) 3 meses. Depois de
frustradas tentativas de apagar o fogo, o governo (decidir) recorrer à crendice popular.
Dois índios caiapós, Kuerit e Mantii, (ser) levados do Mato Grosso até Boa Vista para
executar a dança da chuva. As passagens e o hotel (ser ) pagos pela Funai. Os pajés
(dançar) durante 40 minutos, às margens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito
de um antepassado. Para surpresa geral, a chuva (vir) e (apagar) a maior parte dos
focos de incêndio.
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7. Veja o cartaz de uma campanha de 
vacinação infantil:

a) Os dois enunciados que se destacam no 
cartaz são: “O seu filho quer duas gotinhas 
da sua atenção” e “Vacine seu filho menor 
de 5 anos contra a paralisia infantil”.  Os 
verbos grifados estão no mesmo modo 
verbal? Justifique.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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