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Prover X Provir 
 
 

 Muito recorrentes nas provas da FCC, é importante conhecer com mais detalhes esses dois verbos. 
 

PROVIR 

 O verbo provir merece muita atenção no presente do indicativo por causa dos acentos:  

        Ele provém  #  Eles provêm.  

 Significa “vir de algum lugar” e segue o verbo vir em todos os tempos e formas:  
. vir – vim, veio, vieram, quando vier, se viesse 
. provir – provim, proveio, provieram, quando provier, se proviesse 
 

 
PROVER 

 O verbo prover exige especial atenção no presente do indicativo por causa dos acentos:  

       Ele provê   #   Eles proveem.  

 Significa “abastecer, municiar, nomear para cargo”. O verbo deve ser estudado com cuidado, pois ele 
segue ver no presente do indicativo, no presente do subjuntivo e no imperativo.  

. ver (presente do indicativo)  –  vejo,   vês,   vê,   vemos,   vedes,   veem 

. prover (presente do indicativo) – provejo, provês, provê, provemos, provedes, proveem 

. ver (presente do subjuntivo) – que veja, vejas, veja, vejamos, vejais, vejam 

. prover (presente do subjuntivo) – que proveja, provejas, proveja, provejamos, provejais, provejam 

 

 No restante (passado, futuro e formas nominais), segue o modelo regular (por exemplo, o verbo vender). 
Observe alguns exemplos: 

•  pretérito perfeito do indicativo: provi, proveste, proveu, provemos, provestes, proveram 

•  pretérito perfeito do subjuntivo: se eu provesse, provesses, provesse, provêssemos, provêsseis, provessem  

•  futuro do subjuntivo: quando eu prover, proveres, prover, provermos, proverdes, proverem  
 

 
CONTRASTE NECESSÁRIO: PROVIR E PROVER 

  
PROVIR           X         PROVER         PROVIR        X        PROVER 
pres. ind               pres. ind.   pret .perf. ind.         pret .perf. ind.      

ele provém          ele provê   ele proveio           ele proveu 

eles provêm        eles proveem   eles provieram     eles proveram 
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PROVIR                  X              PROVER    PROVIR               X      PROVER 
fut. subj.        fut. subj.   pret. imp subj.  pret. imp. subj 

quando ele provier       quando ele prover  se ele proviesse   se ele provesse 

quando eles provierem  quando eles proverem   se eles proviessem     se eles provessem  
 
 
 

 Acompanhe a seguir uma seleção de alternativas adaptadas com a presença de provir e prover.  

 Julgue certo ou errado. 

1. Se a adolescência nos provisse apenas de momentos felizes, a ninguém conviria esperar pelos bons momentos  
da velhice.  

2. A fina membrana não provém a memória das visões, nunca houve o caso de algumas que as retesse. 

3. As visões que proviessem de uma outra pessoa e passassem a ser nossas, seriam como fantasmagorias 
que em nossos olhos se detivessem. 

4. Ele sempre proveu às necessidades da casa. 

5. A democracia nos provém de meios para lutarmos não apenas por nossos direitos, mas pelos dos indivíduos 
que o sistema não privilegia. 

6. As leis nigerianas proveem da tradição islâmica, e jamais se absteram de observar os rígidos postulados 
desta. 

7. Todos nós nos provemos de roupas e utensílios que, de algum modo, proviram de nossos antepassados. 

8. Os jovens que proviram do Sudão assustar-se-ão com a quantidade de casuísmos a que deverão se 
submeter em sua nova experiência de vida. 

9. Se um país não se provir de planos econômicos próprios, estará cada vez mais dependente do ritmo que lhe 
impor a economia global. 

10. Se as ficções não nos provissem de tantas imagens e informações, teríamos mais tempo para criar nossas 
próprias fantasias. 

11. Se as violências que proveem do hábito de assistir à TV se saneassem por conta de alguma regulamentação 
governamental, seria o caso de pedir providências às autoridades. 

12. Se não proveem do preconceito, a desvalorização e a pouca visibilidade dessa arte popular tão rica só 
podem ser resultado do puro e simples desconhecimento.  
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GABARITO 

 

1. provesse (prover)  

2. provê (prover) / retivesse 

3. correto (provir)  

4. correto (prover) 

5. provê (prover) 

6. provêm (provir) / abstiveram 

7. provemos (conjugação correta de prover) / provieram de nossos antepassados (provir)  

8. provierem (provir)  

9. Se um país não se prover (prover) 

10. Se as ficções não nos provessem (prover) 

11. Se as violências que provêm (provir)  

12. Se não provêm (provir)  

 


