
 

Aula 
36A Uso dos Pretéritos do Modo Indicativo 

O tempo verbal indica o momento em que acontece o fato expresso pelo 
verbo. São três os tempos básicos: presente, passado (pretérito) e futuro. Nessa 
aula abordaremos exclusivamente os tempos Pretéritos do modo Indicativo. Para 
ilustrar a construção desse tempo verbal, observe os quadros abaixo: 
 

PRETÉRITO PERFEITO 
Exprime um fato já concluído anteriormente ao momento em que se 
fala. Ex.: "Ontem eu reguei as plantas do jardim." 

 1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação Desinência pessoal 
 CANTAR VENDER PARTIR   
Eu cant eI vend I part I i 
Tu cant aSTE vend eSTE part iSTE ste 
Ele(a) cant oU vend eU part iU u 
Nós cant aMOS vend eMOS part iMOS mos 
Vós cant aSTES vend eSTES part iSTES stes 
Eles(as) cant aRAM vend eRAM part iRAM ram 

 

PRETÉRITO IMPERFEITO 
Exprime um fato anterior ao momento em que se fala, mas não o 
toma como concluído, acabado. revela, pois, o fato em seu curso, 
em sua duração. Ex.: "Ele falava muito durante as aulas." 

 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Des. Temp. 
1º Conj 

Des. Temp. 
2º / 3º Conj. 

Desinên. 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR       
Eu cant aVA vend IA part IA VA IA Ø 
Tu cant aVAs vend IAs part IAs VA IA s 
Ele(a) cant aVA vend IA part IA VA IA Ø 
Nós cant áVAmos vend ÍAmos part ÍAmos VA IA mos 
Vós cant aVEis vend ÍEis part ÍEis VE IE is 
Eles(as) cant aVAm vend IAm part IAm VA IA m 

 

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 
Indica um fato passado que já foi concluído, em relação a outro fato 
também passado. Ex.: "Quando você resolveu o problema, eu já o 
resolvera." 

 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Des. Temp. 
1º 2º / 3º Conj. 

Desinência 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR     
Eu canta RA vend eRA part iRA RA Ø 
Tu canta RAs vend eRAs part iRAs RA s 
Ele(a) canta RA vend eRA part iRA RA Ø 
Nós cantá RAmos vend êRAmos part íRAmos RA mos 
Vós cantá REis vend êREis part íREis RE is 
Eles(as) canta RAm vend eRAm part iRAm RA m 

Atenção: Na linguagem atual se usa com mais frequência o pretérito mais-que-
perfeito composto. Ex.: "Quando você resolveu o problema, eu já o tinha resolvido." 

 
01. Construa um quadro como o modelo abaixo para cada tempo pretérito do 
modo Indicativo e conjugue os verbos solicitados. 
 

    Passear Dizer Ser Vir Por 

S
in

g
u

la
r 1ª eu XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

2ª tu XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
3ª ele XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

P
lu

ra
l 1ª nós XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

2ª Vós XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
3ª eles XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 

a) Pretérito Perfeito do modo Indicativo. 
b) Pretérito Imperfeito do modo Indicativo. 
c) Pretérito Mais-que-Perfeito do modo Indicativo. 
02. Analise a imagem ao lado e responda: 
a) quais verbos ou locuções verbais estão no pretérito? 
b) em que pretérito eles estão? 
c) A expressão “foi feito” é uma locução verbal, como as 
utilizadas no pretérito mais-que-perfeito. Podemos 
então trocar esta expressão por um único verbo? 
Explique sua resposta. 
d) Qual é o produto anunciado e que sentido a frase de 
efeito quer causar? 
03. Passe a frase “Eu desfruto minhas férias quando viajo para a praia” para o: 
a) pretérito imperfeito:           b) pretérito imperfeito: 
04. Passe a frase para o passado utilizando o pretérito perfeito e o mais-que-
perfeito: Quando eu chegar você fará a lição. 


