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REVISÃO 1 - TEMPO VERBAL 
 

Quadro Sintético das Formas Simples 
 

  Tempos do indicativo      

. presente (pi) _________   eu estudo  /  eu vendo  /  eu parto 

. pretérito perfeito (ppi) ___   eu estudei  /  eu vendi  /  eu parti 

. pretérito imperfeito (pii) ____  eu estudava  /  eu vendia  /  eu partia 

. pretérito mais-que-perfeito (p+qpi)   eu estudara  /  eu vendera  /  eu partira 

. futuro do presente __   eu estudarei  /  eu venderei  /  eu partirei 

. futuro do pretérito __   eu estudaria  /  eu venderia  /  eu partiria 

   
  Tempos do subjuntivo 

. presente (ps) __    que eu estude      /       que eu venda       /     que eu parta 

. pretérito imperfeito (pis) _   se eu estudasse     /    se eu vendesse    /    se eu partisse 

. futuro (fs)  __ _  quando eu estudar  /    quando eu vender   /  quando eu partir 

 
  Formas nominais 

. infinitivo     estudar  /  vender   /  partir 

. particípio     estudado  /  vendido  /  partido 

. gerúndio     estudando  /  vendendo  /  partindo 

 

 Identifique o tempo e modo dos verbos em destaque abaixo. 
 

 

1. ... ou se porque preferia guardá-lo...  ____________________________________________  

2. ... se dispôs a pintar uma noite estrelada...  ____________________________________________ 

3.  ... acordara, naquele dia...   ____________________________________________ 

4. ... em que fixava a beleza do céu noturno...  ____________________________________________ 

5. ... mas deveria existir...    ____________________________________________ 

6. ...se assistíssemos ao nascer do Universo. ____________________________________________ 

7. Houve uma ocasião em que desejava ser diretor _________________________________________ 

8. Houve uma ocasião em que desejava ser diretor _________________________________________ 

9. ...eu escolheria um jornal   ____________________________________________ 

10.  ...o tempo que você passa com amigos... ____________________________________________ 
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11.  ...um meio que não tinha limites...   ____________________________________________ 

12.  ...a isolar você do mundo real.  ____________________________________________ 

13. As questões que se contrapõem ...   ____________________________________________ 

14.  mais que um adjetivo, era um estigma ____________________________________________ 

15. O senhor já pensou em fazer filme?  ____________________________________________ 

16.  a observação atenta deixou evidente... ____________________________________________ 

17. ... que estaria até hoje...   ____________________________________________ 

18.  A exploração carece de fiscalização... ____________________________________________ 

19. ...vivendo de forma primitiva ...  ____________________________________________ 

20. provavelmente fugiram do território peruano ____________________________________________ 

21.  ...certamente são índios com um passado ____________________________________________ 

22.  para que os impactos sejam mitigados ____________________________________________ 

23. Quando se tem em conta...   ____________________________________________ 

24. ...ainda que o potencial venha a ser criado. ____________________________________________  

25. ...que podem ser feitos na direção de ... ____________________________________________ 

26. ...não podemos abrir mão de dois objetivos. ____________________________________________ 

27.  ...que estabeleciam salários mínimos ____________________________________________ 

28.  que ele possa entender os costumes ____________________________________________ 

29. Isso permitiu uma elaborada adaptação ____________________________________________ 

30. um esquema que pertence ao Ministério... ____________________________________________ 

31.  a arte deveria permanecer ao relento. ____________________________________________ 

32.  às quais todos se submetem ...  ____________________________________________ 

33.  É preciso o critério que justifique os atos  ____________________________________________ 

34.  ...que lhe proporciona o reconhecimento ____________________________________________ 

35.  Ele desejaria entender como se reduzem ____________________________________________ 

36.  Quem ousaria classificá-lo?   ____________________________________________ 

37. Dos poetas, foi dos mais musicais.  ____________________________________________ 

38.  Manuel Bandeira tirava o chapéu  ____________________________________________ 
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39. que os cidadãos tenham boas noções ____________________________________________ 

40.  ...que se tornaria o Serviço consultivo...  ____________________________________________ 

41.  embora eles estejam indignados...  ____________________________________________ 

42. ...mas muitas já se tornaram tão comuns que parecem fazer parte da paisagem nacional...” 

________________________________________________________________________________________ 

43. Trazido por imigrantes bolivianos que trabalhavam nas fazendas de café de São Paulo, o barbeiro 

transformou-se no principal vetor da doença de Chagas.  

________________________________________________________________________________________ 

44. O mexilhão-dourado chegou ao Brasil na água de lastro dos navios e contamina o meio aquático, causando 

sérios prejuízos a empresas de energia e de abastecimento.  

________________________________________________________________________________________ 

45. O Aedes aegypti, de origem africana, é o inseto vetor da transmissão da dengue e da febre amarela, que 

constituem duas importantes doenças tropicais.  

________________________________________________________________________________________ 

46. O caramujo-gigante-africano é maior e se reproduz com mais velocidade que os caramujos nativos, 

competindo com eles no meio ambiente; podem, ainda, transmitir doenças.  

________________________________________________________________________________________ 

47. Para que a discussão sobre o tema pudesse ser feita em bases mais sólidas, seria vital avançar para uma 

definição mais rigorosa. 

________________________________________________________________________________________ 

48. Uma vez que haja paciência para aguardar resultados promissores, o imediatismo será relegado a um 

segundo plano. 

________________________________________________________________________________________ 

49. Enquanto ele estiver apenas focado em uma das partes, não haverá equilíbrio. 

________________________________________________________________________________________ 

50. A cesta de bens incluiria, nesse caso, apenas os alimentos mínimos necessários para que a pessoa 

permanecesse viva. 

________________________________________________________________________________________ 
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QUESTÕES 2013 
51.  (FCC) ...sanfoneiros itinerantes que passavam por Itabaiana... 
     O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está empregado em: 
a) ...com o maestro fluminense Guerra-Peixe, que então vivia em Recife. 
b) Sivuca nasceu numa família de pequenos lavradores e coureiros. 
c) ...que tentasse carreira na cidade grande. 
d) ...porque minha vocação foi mais forte do que toda e qualquer tendência. 
e) Suas primeiras memórias musicais vêm dos sanfoneiros itinerantes... 

 
52. (FCC) ... que os carros devam trafegar pelo lado direito das ruas.  
... que os pedestres devem ter uma área específica para atravessar...  
 Os verbos flexionados nos mesmos tempos e modos em que se encontram os grifados nas frases 
acima são, respectivamente:  
a) ganham – ganharam   c) determinam - determinem    e) tenham - teriam 
b) precisam - precisem    d) possam - podem 

 
53. (FCC) Suas andanças lhe renderam um livro, que reúne 200 fotografias, publicado recentemente. 
 A frase em que os verbos, também grifados, se apresentam, na mesma ordem, nos tempos e modos 
em que se encontram os grifados acima, é: 
a) O derretimento de geleiras na região ártica forma extensas línguas de água que tornam a congelar nas 
estações mais frias. 
b) Alguns cientistas se enganaram em seus cálculos porque fizeram previsões com base em dados pouco 
confiáveis. 
c) Embora grande parte da extensão das geleiras diminua, em várias regiões do mundo, poucas realmente 
desapareceram. 
d) Nas fotos dos últimos anos, a extensão das geleiras diminuiu bastante em algumas regiões, mas o gelo volta 
nas estações frias. 
e) Dados de relatórios recentes mostram alteração nos padrões da temperatura da região polar, fenômeno que 
resultou no derretimento. 

 
54.  (FCC) É uma boa notícia que haja um calendário como o da biblioteca de Dresden ... 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 
a) ...os pesquisadores não tenham uma datação mais precisa... 
b) Relatos dão conta de que o bibliotecário e capelão da corte... 
c) ...de onde o levou para a Biblioteca Real, em Dresden. 
d) ...os deuses maias eram tão estranhos para eles que o bispo... 
e) Nesse dia, começa um novo ciclo de 400 anos... 

 
55.  (FCC) O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano ... 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 
a) As raízes da área, porém, remontam ao período dos romanos. 
b) A influência germânica na cidade era tão forte... 
c) ...o que contribuiu fortemente para a formação do dialeto alsaciano... 
d) Entre si, os alsacianos adotam um dialeto de origem alemã. 
e) ...que os Teutões da Germânia invadissem a Gália (França). 
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56. (FCC) Quando em terreno fragoso e bem vestido, distinguiam-se graças aos galhos cortados a 
mão de espaço a espaço.  
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em:  
a) ...um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fora para o indígena... e 
b) Onde houvesse arvoredo grosso, os caminhos... 
c) Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam, não raro... 
d) ...nada acrescentariam aqueles de considerável... 
e) ...constava simplesmente de uma vareta quebrada em partes desiguais... 

 
57. (FCC) ...além de poeta, traduzia... 
 O verbo empregado nos mesmo tempo e modo que o grifado acima está em: 
a) Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, escreveu... 
b) Paulo Leminski foi um escritor múltiplo... 
c) ...Leminski é o nome mais representativo... 
d) Em seguida, publicaria ... 
e) .. considerava que os grandes poetas... 

 
58.  (FCC) Assim pensava o maior arquiteto e mais invocado sonhador do Brasil. 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em:  
a) Houve um sonho monumental... 
b)  ...descolara-se dela, na companhia de seu líder, em 1990. 
c)  ...com que a vida seja mais justa. 
d)  ...Niemeyer tinha “as montanhas do Rio dentro dos olhos”... 
e)  ...este continua desprotegido, entregue à sorte que o destino... 

 
59. (FCC) Mas esperam que o modelo (...) possa no futuro auxiliar o monitoramento da erosão marítima... 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em: 
a) ...um modelo que, embora simplifique muito a ação do mar... 
b) ...a primeira explicação do modo como a natureza os esculpe. 
c) ...que explora o uso de figuras geométricas conhecidas como fractais... 
d) ...disse certa vez o matemático francês Benoit Mandelbrot... 
e) O físico francês Bernard Sapoval e seus colegas italianos Andrea Baldassari e Andrea Gabrieli criaram um 
modelo... 

 
60. (FCC) ...só a palavra falada estimulava o questionamento e a memória...  
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase: 
a) ...explica a neurocientista Maryanne Wolf... 
b) ...que permitiu o mais esplêndido salto intelectual da civilização ocidental. 
c) A forma física que o texto adquire num papiro... 
d) ...que o universo digital (...) roube dos jovens a leitura profunda... 
e) ...o livro não recebia intervenção tecnológica... 
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61. (FCC) Fugia da cilada sentimental, ou da emoção, pelo atalho do senso de humor. 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em:  
a) ...uma ponta de hipocrisia que se debita à polidez social. 
b) Nunca vi solitário de porta tão aberta. 
c) ...a quase avareza com que os mineiros tratam o forasteiro. 
d) ...você dava logo de cara com um azulejo na parede... 
e) Talvez tivesse qualquer coisa de bicho... 

  
62. (FCC) Mesmo que o homem não seja a causa básica do aquecimento... 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase:  
a) Nenhum dos dois estava certo.    d) ...embora haja opiniões... 
b) Hoje o alarmismo vem de ambientalistas radicais.  e) ...defende-se o estancamento da expansão... 
c) ...o Clube de Roma propôs o "crescimento zero"... 

 
63. (FCC) “É claro que, à medida que nosso corpo, nosso cérebro e nossas ferramentas evoluíam, evoluiu 
também nossa habilidade de modificar radicalmente o ambiente.” 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo de “evoluíam” está na frase: 
a) Caçamos mamutes e outras espécies até a extinção. 
b) ...sempre foram perfeitamente naturais. 
c) ...glândulas sudoríparas que substituíram os pelos. 
d) ...cujas mãos tinham esse formato mais adequado... 
e) ...certamente representam a possibilidade de sofrimento para milhares de seres humanos. 

 
64. (FCC) Antes de Edison, diziam os utópicos... 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 
a) ...a tecnologia acabaria com a música...  d) ...gente que avalia o que a gravação... 
b) ...a tecnologia não aprisionou a música...  e) ...como se dava no passado. 
c) ...nossos ouvidos registram música em quase todos os momentos... 

 
65. (FCC) Essa linguagem musical é o elemento comum a compositores de uma determinada escola ou época. 
...embora seja fácil aos que estão familiarizados com a linguagem do período distingui-los.  
  Os verbos que estão conjugados na terceira pessoa do singular e nos mesmos tempos e modos em 
que o verbo “ser” aparece grifado nas frases acima são, respectivamente:  
a) deixe − deixou  b) saía − saia     c) faz − faça            d) tem − tivesse   e) pôde – puder 

 
66. (FCC) “Profissionais mais jovens trazem novas ideias, colocam em xeque processos anacrônicos e ajudam a 
evitar que a empresa envelheça e perca o contato com as mudanças em seu ambiente de negócios.” 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em: 
a) ...modelos de gestão de carreira que facilitem os processos... 
b) Alguns observadores batizaram o processo de “juniorização”. 
c) ...menos de 40% das organizações pesquisadas reconhecem que... 
d) ...e uma horda juvenil se estabeleceu. 
e) ...a juniorização segue na contramão da demografia 
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67. (FCC)...para que as economias dos países europeus, de demografia estancada ou decrescente, continuem 
crescendo... 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está empregado em: 
a) ...que constituem a essência da democracia. 
b) ...que habita os pesadelos de tantos europeus... 
c) ...e os atuais níveis de vida da população se mantenham... 
d) São estes que têm de se adaptar... 
e) ...para a qual os países ocidentais devem abrir as portas... 

 
68. (FCC) Não acredito que muitas pessoas sustentem nos dias de hoje uma versão tão forte da posição 
cartesiana... 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em: 
a) ...certamente persiste como um paliativo... 
b) ...e que apenas os homens gozam de “consciência”... 
c) ...criatura alguma que não seja capaz de... 
d) ...desde que os territórios reservados suprissem suas necessidades corporais... 
e) ...os nossos ancestrais racistas argumentavam que... 

 
69. (FCC) Estão flexionados nos mesmos tempo e modo os verbos em: 
a) ...cada criança conclui de modo próprio... / ...nos sentimos profundamente solitários... 
b) Mesmo que as famílias queiram... / ...e deveríamos nos orgulhar disso. 
c) nos faz menos insignificantes... / ...pela família que tivemos... 
d) ...todo empenho de comunicação entre duas mentes esbarrará com... /...as formas como registramos... 
e) ...pela família que tivemos... / ...e influirão em seus pensamentos subsequentes. 

 
70. (FCC) “Já chegamos a ela? Felizmente ainda não, mas estamos a caminho.” 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima, considerando seu 
emprego no texto, está em: 
a) ...que, junto a essa economia de mercado, vem quase sempre o desenvolvimento de instituições 
democráticas... 
b) Felizmente ainda não, mas estamos a caminho. 
c) ...que a adoção de economias de mercado levou a prosperidade a regiões do globo... 
d) ...sem que tenhamos decidido... 
e) Os riscos apontados são, segundo ele, de outra natureza. 

 
71. (FCC) ... tuitou de forma provocativa na terça-feira... 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está grifado em: 
a) Não sou tão ingênuo e emocional... 
b) ...sem fraude, o estrago teria sido maior... 
c) Imagine, Putin quer restaurar glórias passadas... 
d) ...que foi para a rua protestar. 
e) Dá um certo prazer, é verdade... 
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72. (FCC) ... que as informações sirvam para nortear a elaboração e a implantação de políticas públicas e o 
planejamento das empresas.  

 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em: 

a) Pesquisadores da Embrapa concluíram que algumas doenças... 

b) ...se a recuperação do equilíbrio biológico característico desses ambientes seria mesmo possível. 

c) “Mesmo que a quantidade de chuva fique inalterada... 

d) ... que as consequências da elevação da temperatura média global serão dramáticas no Brasil. 

e) "De 1990 a 2010, a intensidade da precipitação dobrou na região do cerrado"... 

 
73. (FCC) Os verbos de ambas as frases estão empregados nos mesmos tempo e modo: 

a) ...que até o ano de 1933 ostentou a condição de capital do Estado ... / ...as lendas sobre os escravos que os 
construíram ... 

b) Lendas que provocavam a imaginação das crianças... / ... a aparente simplicidade que caracteriza a sua 
obra poética.  

c) ...a cidade atingiu o auge durante o século XVIII. / ... que ainda hoje conserva...  

d) Esses mesmos muros de pedra que alimentaram as lendas... / ... juntamente com os outros casos que os 
mais velhos contavam...  

e) ...surgiu das povoações fundadas, em 1926, pelo explorador paulista Bartolomeu Bueno, o filho. /... é um 
fato psicológico que... 

 
74.  (FCC) Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo e pessoa estão grifados em: 

a) No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os 
músicos... 

b) São homens valentes que morreram. 

c) Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais. 

d) Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do cais o vento noroeste... 

e) Vê no céu... ouve o ABC do poeta. 

 
75. (FCC) Com a nova ortografia da língua portuguesa, dei um triste adeus aos tremas e a algumas palavras que 
levavam acento. Vou sentir falta da velha ortografia, uma falta nada nostálgica, mas visual. 

 No primeiro parágrafo, os verbos dar e levar aparecem conjugados no pretérito perfeito, marcando um 
tempo anterior ao momento presente, definido, concluso e consumado. 
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GABARITO 
1. preferia = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

2. dispôs = pretérito perfeito do indicativo (p p i)  

3. acordara = pretérito mais-que-perfeito do indicativo (p + q p i) 

4. fixava = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

5. deveria = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

6. assistíssemos = pretérito imperfeito do subjuntivo (p i s) 

7. desejava = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

8. Houve = pretérito perfeito do indicativo (p p i)  

9. escolheria = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

10. passa = presente do indicativo (p i ) 

11. tinha = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

12.   isolar  = infinitivo 

13.  contrapõem  = presente do indicativo (p i) 

14.  era  = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

15.  pensou  = pretérito perfeito do indicativo (p p i) 

16.  deixou  = pretérito perfeito do indicativo (p p i) 

17.  estaria  = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

18. carece  = presente do indicativo (p i) 

19. vivendo  = gerúndio 

20.  fugiram  = pretérito perfeito do indicativo (p p i) 

21.  são  = presente do indicativo (p i) 

22.  sejam = presente do subjuntivo (p s) 

23. tem  = presente do indicativo (p i) 

24. venha  = presente do subjuntivo (p s) 

25.  podem  = presente do indicativo (p i) 

26.  podemos  = presente do indicativo (p i) 

27.  estabeleciam  = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

28.  possa  = presente do subjuntivo (p s) 

29.  permitiu  = pretérito perfeito do indicativo (p p i) 

30. pertence  = presente do indicativo (p i) 

31.  deveria  = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

32.  submetem  = presente do indicativo (p i)  

33.  justifique  = presente do subjuntivo (p s) 
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34. proporciona  = presente do indicativo (p i) 

35.  desejaria  = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

36. ousaria  = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

37.  foi  = pretérito perfeito do indicativo (p p i) 

38. tirava  = pretérito imperfeito do indicativo (p i i) 

39. tenham  = presente do subjuntivo (p s) 

40.  tornaria  = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

41.  estejam  = presente do subjuntivo (p s) 

 

42.  tornaram = pretérito perfeito do indicativo (p p i) parecem = presente do indicativo (p i) 

43.  trabalhavam  = pretérito imperfeito do indicativo (p i i)     transformou = pretérito perfeito do indicativo (p p i) 

44.  chegou = pretérito perfeito do indicativo (p p i)  contamina  = presente do indicativo (p i) 

45.  é = presente do indicativo (p i )   constituem  = presente do indicativo (p i) 

46.  reproduz  = presente do indicativo (p i)  podem  = presente do indicativo (p i) 

47. pudesse = pretérito imperfeito do subjuntivo (p i s) seria  = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) 

48. haja  = presente do subjuntivo (p s)   será  = futuro do presente do indicativo (f pres i) 

49. estiver =  futuro do subjuntivo (f s)   haverá  = futuro do presente do indicativo (f pres i) 

50. incluiria = futuro do pretérito do indicativo (f pret i) permanecesse  = pretérito imperfeito do subjuntivo (p i s) 
 
51. A 
52. D 
53. D 
54. A 
55. B 
56. E 
57. E 
58. D 
59. A 

60. E 
61. D 
62. D 
63. D 
64. E 
65. C 
66. A 
67. C 
68. C 

69. A 
70. C 
71. D 
72. C 
73. A 
74. E 
75. Errado (levavam está no 
pretérito imperfeito do indicativo) 


