


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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OS TEMPOS VERBAIS

Servem para situar o processo verbal em
relação ao momento em que se fala.
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PRESENTE

Faz referência a fatos que se passam ou se estendem ao
momento em que falamos.

Ex.: Eu vou as aulas do Canal Educação.
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PRETÉRITO

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.

7



FUTURO

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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PRESENTE DO INDICATIVO

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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Disponível em: 
http://orionoblog.blogspot.com.br. Acesso em: 6 
jun. 2012 (adaptado).
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3. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os
recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que:

a. o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas
climáticos.

b. a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água
marinha.
c. a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das
calotas polares.
d. o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce
potável do mundo.
e. a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente
aos problema ambientais. E
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PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO

 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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