


PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO DO INDICATIVO

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!

16



PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO

Indica um processo passado totalmente concluído.

Ex.: A aula acabou, meu filho.

Ex.: O professor entregou o planejamento à coordenação.
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Os verbos são utilizados conforme a intenção
discursiva do enunciador, podendo indicar atitudes de
certeza, de dúvida, de ordem etc.

1. Assinale a alternativa que indica a ação enunciativa
expressa pela perífrase verbal “Estou tentando”.

A. Ação verbal finalizada no presente do indicativo.
B. Ação verbal em processo marcada pelo gerúndio.
C. Ação verbal a ser realizada no futuro do subjuntivo.
D. Ação verbal concluída no pretérito perfeito do
indicativo.
E. Ação verbal exprimindo um ordem.

B
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2. No que diz respeito aos elementos
linguísticos do texto, aponte a afirmação
INCORRETA:

A. A forma de tratamento “senhor” (L.08)
indica respeito por parte do músico em relação
ao fiscal.
B. A forma “algum” (L. 02), embora denote
indefinição, indica certa quantidade de
dinheiro.
C. O termo “um” (L. 01) particulariza o fiscal,
em relação ao músico.
D. O termo “o” (L. 03) retoma textualmente a
palavra músico
E. A construção “vai cantar” (L. 08) é
equivalente à “cantará”, no texto.

ANEDOTA

Um músico mambembe resolve ganhar

algum dinheiro tocando sanfona no meio

da praça. Aparece um fiscal e o

interrompe:

– Você tem licença?

– Não.

– Então me acompanhe.

– Claro. E que música o senhor vai cantar?

Brasil: almanaque de cultura popular. São Paulo, n. 97,
maio 2007.

C
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FUTURO DO PRESENTE DO INDICATIVO

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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FUTURO DO PRETÉRITO DO INDICATIVO

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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3. (2015/ INEP/ ENEM)

A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço

anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação

ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal

que contribui para esse destaque é o emprego .
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A. do termo “fácil" no início do anúncio, com foco no processo.

B. de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão.

C. das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência.

D. da expressão intensificadora “menos do que" associada à qualidade.

E. da locução “do mundo" associada a “melhor", que quantifica a ação.

C
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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.

A
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