


Por ser um modo em que necessariamente um indivíduo dirige-se a um 
interlocutor, não admite a primeira pessoa do singular.

Afirmativo
Ama tu / ame ele (você) / amemos nós / amai vós / amem eles (vocês).

Negativo
não ames tu / não ame ele (você) / não amemos nós / não ameis vós / 
não amem eles (vocês).
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Imperativo afirmativo: Possui formas próprias somente para as
segundas pessoas do singular (tu e vós). Todas as outras pessoas
são expressas pelas formas do presente do subjuntivo.

Imperativo negativo: Não possui nenhuma forma própria. Todas as
suas formas correspondem às formas do presente do subjuntivo.
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Os dois podem ser usados em orações absolutas, orações 
principais ou orações coordenadas, podendo exprimir:

1. Comando, ordem. Exemplo: Arrume seu quarto agora!

2. Exortação, conselho. Exemplo: Não se atrase, é seu primeiro 
dia de trabalho.

3. Convite, solicitação. Exemplo: Venham, venham todos!

4. Súplica. Exemplo: Não me deixe! Por favor, não me deixe só
5



Uma ordem pode ser dada por meio de frases nominais e até por 
simples interjeições.

Exemplos:

Fogo! 
Mãos ao alto!  
Silêncio!
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Alguns tempos do Indicativo ajudam-nos a dar uma ordem ou
efetuar um pedido de maneira mais polida, para não parecermos
muito agressivos ou grosseiros.

Exemplo:

O senhor me traz o dinheiro amanhã. [Traga-me o dinheiro amanhã]
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Pode-se construir um Imperativo Impessoal, com o intuito de generalizar
a ordem. Ele é geralmente expresso em frases de comando ou de
proibição.

Exemplos:

Não fumar!

Não sentar nos assentos reservados.

Sublinhar os verbos do texto.
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NOTA: A intenção das frases imperativas está diretamente
relacionada com o tom de voz empregado. De acordo com a
entoação do enunciador, a noção de comando pode enfraquecer-
se e chegar a um valor de súplica. É necessário, pois, verificar os
aspectos externos da frase, tais como, contexto e entoação.
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1. Leia o fragmento de “Morte e vida severina”, do pernambucano João Cabral de
Melo Neto e responda a questão proposta:

NA CASA A QUE O RETIRANTE CHEGA ESTÃO CANTANDO EXCELÊNCIAS PARA
UM DEFUNTO, ENQUANTO UM HOMEM, DO LADO DE FORA,VAI PARODIANDO
AS PALAVRAS DOS CANTADORES

— Finado Severino, quando passares em Jordão e o demônios te atalharem

perguntando o que é que levas...

— Dize que levas cera, capuz e cordão mais a Virgem da Conceição.
(João Cabral de Melo Neto)
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2) A respeito dos verbos destacados, comente sobre o modo em que 
estão e o que exprime esse modo.

3) Com relação ao verso “(...) te atalharem perguntando o que é que
levas... “, a qual pessoa do discurso faz referência? Em que tempo e modo
se encontram? Que efeito de sentido causam em nós, leitores?

Os verbos encontram-se no modo subjuntivo e imperativo, respectivamente.
PASSARES indica assinalar uma possibilidade a ser concluída em relação a um fato
no futuro e DIZE exprime uma ordem.

Refere-se à 2ª pessoa do discurso. 
ATALHARES – FUTURO DO SUBJUNTIVO
LEVAS – PRESENTE DO INDICATIVO
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4. Os verbos entre aspas no
primeiro quadrinho estão no
modo:

a) Subjuntivo.
b) Futuro.
c) Imperativo.
d) Presente.
e) Indicativo.

C
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Questão 5
Quero que o tempo ____ (passar – 3ª p. do sing. do presente do subjuntivo)

Espero que isso _________ (acabar - 3ª p. do sing. do presente do subjuntivo)

Para que eu _________ te ver de novo (poder - 3ª pessoa do singular do presente do 
subjuntivo)

Espero que o tempo_________  (voar - 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo)

Para que você _________ (retornar - 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo)

Pra que eu _________ te abraçar (...)”. (poder - 3ª pessoa do singular do presente do
subjuntivo

14



15


