
Tempos e modos verbais



Modo verbal é a forma como a ação é expressa: 

Indicativo: é o modo que dá uma indicação sobre o 
momento em que se desenvolve a ação. Ele permite situar 
o processo no tempo.

Subjuntivo: trata-se do momento em que lançamos uma 
hipótese sobre um determinado tempo verbal qualquer 
(presente, pretérito ou futuro)

Imperativo: empregamos o imperativo quando desejamos 
exprimir uma ordem, dar um conselho, fazer uma súplica)



Tempos verbais 
do Modo Indicativo



1. Presente do Indicativo

Quando o Falante, a Referência e a 
Ação estiverem alinhadas, 
teremos o Presente do Indicativo

20121990 2089

Falante
Referência
Ação



Usamos o presente do indicativo 
com várias funções. Vejamos 
algumas delas:

1. Marca uma ação em 
desenvolvimento.

Leio um livro.
Colho uma flor.



2. Serve para descrever:

Ela tem olhos inquietos e
apresenta uma postura 
alerta.



3. Serve para enunciar 
máximas, provérbios, verdades 
gerais:

Água  mole em pedra dura 
tanto bate até que fura.

Quem procura sempre alcança.



4. É muito usado em manchetes de 
jornais, presentificando a notícia

Presidente assina acordo com a 
Alemanha.

Obs.: na verdade, ele já assinou 
o acordo.



Presidente viaja à Europa 
para assinar acordo.

Obs.: na verdade, ele só viajará 
daqui a três dias, por exemplo.



5. Serve também para 

descrever um fato ou estado 

permanente.

A Terra gira em torno do Sol. 



2. Pretérito Perfeito do Indicativo 
Forma Simples
(ou seja, expresso por apenas uma 
palavra, uma forma verbal)

Este tempo verbal expressa um fato 
terminado, concluído no passado.



O Falante e a Referência estão no 
presente e a ação que me interessa 
está localizada no passado, como ação 
concluída.

20121990 2089

Falante
Referência

Ação

Exemplo:
Fiz.
Falou.
Parti.



No dia 10 de abril de 2007,
comprei um computador.

Ontem, ela dançou no Guaíra.

No ano passado, ela recebeu
o seu primeiro salário.



3. Pretérito Perfeito do Indicativo
Forma Composta 
(ou seja, formada por
mais de uma palavra)

Indica uma ação que possui duração, ou 
seja, que se prolonga no tempo, durando, 
neste caso, de um determinado momento 
no passado até o presente.



O Falante e a Referência estão no presente e a 
Ação se estende de um momento no passado 
até o momento presente.
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Ação – Ação – Ação – Ação 

Exemplo:
Tenho feito isso desde 1990.



Tenho corrido no Parque São Lourenço 
desde 1998.

Tenho frequentado aquele bar 
desde o último show.

Tenho comprado aqui 
desde o verão passado.



4. Pretérito Imperfeito do Indicativo

Indica uma ação que possui 
duração apenas no passado.



O Falante e a Referência  estão no 
presente, e a Ação se encontra 
em determinado período do passado, 
começando e terminando no passado.
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Ação – Ação – Ação

Exemplo:
Entre 1980 e 1990, ela cantava esta música



Ela corria muito durante o inverno.

Ela frequentava o Guaíra naquele período.

Ela fazia grandes viagens nessa época.

Observe-se a ideia de hábito, de frequência, 
de repetição, de duração
Presente nessas ações.



5. Pretérito mais-que-perfeito

Forma simples

Trata-se de uma ação que 

ocorre anteriormente a uma 

referência no passado.



A Referência agora está no passado, 

e a Ação que me interessa ocorre em 

momento anterior a essa Referência. 
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FalanteReferênciaAção

Exemplo:

Em 1990, minha avó falou que já 

cantara essa música em 1980.



Quando cheguei à escola, 

percebi que esquecera o livro.

Observe-se que a Ação de 

esquecer é anterior à de chegar e 

de perceber.



Notou que já assistira àquele filme.

Disse-me que já devolvera o livro à 

Biblioteca.



No dia a dia, não usamos o pretérito 

mais-que-perfeito em sua forma simples, 

mas apenas na forma composta. A ideia do 

verbo é a mesma: trata-se de uma ação 

realizada anteriormente a uma referência 

(uma outra ação) no passado.

Ela falou que já tinha telefonado

para Xexéu ontem.

6. Pretérito mais-que-perfeito

Forma composta



Antes de me encontrar, 

tinha telefonado para o jardineiro.

Quando acordou, notou que o 

carro já havia partido.



7. Futuro do Presente

Forma simples

Trata-se de uma Ação posterior a 

uma Referência no presente

Cantarei esta música amanhã.



Este tempo verbal nasceu como 

uma forma analítica:

Eu hei de cantar. >

Eu de cantar hei. >

Eu cantarei.

Modernamente esta forma verbal 

está praticamente extinta, sendo 

substituída amplamente pela forma 

Vou cantar.



8. Futuro do Presente 

Forma Composta

Ação que se realiza no futuro, 

mas anterior a outra ação no 

futuro, podendo apresentar 

duração ou não.

Exemplo: 

Amanhã, quando ela chegar, já 

terei encontrado o livro.
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Falante Ação Referência

Quando, em 2022, ela se apresentar 

no palco, já terá cantado muitas 

músicas.



Quando você vier me buscar no 

dia 20, eu já terei estudado o 

suficiente.

Observe que a ação de estudar 

está no futuro, mas é anterior a 

uma outra ação que

se realiza num futuro posterior (vir 

buscar).



9. Futuro do Pretérito

Forma simples

Trata-se de uma ação que se 

realizaria posteriormente a uma 

outra ação no passado, que será a 

referência. Muito empregado para 

designar hipóteses.



Minha avó falou, em 1980, que viajaria

para Maceió em 1990, em 2012 e em 2089.
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Neste tempo verbal, a Referência está no 

passado, e a Ação hipotética se encontra 

em qualquer lugar posterior a essa 

referência.

Referência Ação Ação Ação



Ela só cantaria esta música se 

encontrássemos o tesouro.

Leríamos aquele livro se tivéssemos 

dinheiro para comprá-lo.

Se você me dissesse o segredo, 

eu lhe retribuiria com um sorriso.



10. Futuro do Pretérito Composto

Trata-se também de uma hipótese 

posterior a uma referência no 

passado, mas que se dá 

anteriormente ao presente.

Exemplo:

Ele teria comprado o livro se 

tivesse conseguido o dinheiro.



Serve também para exprimir 

incerteza sobre fatos passados 

em orações

interrogativas:

Quem teria feito algo assim?



Tempos verbais no 

Modo Subjuntivo



1. Presente

Trata-se de uma hipótese,

um desejo, uma aposta que 

lançamos sobre o presente.

Exemplo:

Tomara que chova hoje.



Espero que você passe

neste concurso.

Todos torcem para que ele 

venha aqui hoje.



2. Pretérito Perfeito 

Forma composta

Trata-se de um hipótese lançada 

sobre um determinado momento do 

passado.

Exemplo:

Espero que ontem ele já tenha 

assinado o contrato.



3. Pretérito Imperfeito

Forma simples

Trata-se de uma condição, 

portanto anterior a uma ação 

que pode se realizar sob esta 

condição.

Exemplo:

Se eu construísse uma casa em 

1990, hoje não pagaria mais 

aluguel.



Se ela estudasse, passaria.

Se você acreditasse mais em você, 

conseguiria.

Se você me contasse uma história, 

eu dormiria.



É comum este tempo verbal indicar 

uma ação simultânea ou futura em 

relação ao verbo utilizado na 

oração principal.

Achei que você fosse à 

Europa.

Gostaria muito que você fosse

à Europa.



4. Pretérito mais-que-perfeito

Trata-se de uma hipótese (que pode 

estar associada a uma condição) que 

lançamos sobre um tempo anterior a 

uma Referência no passado.

Exemplo:

Minha avó falou, em 2000, que se 

tivesse lido aquele livro em 1990,

hoje seria muito feliz.
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ReferênciaAção

hipotética

Ela me disse em 1990 que, se ele 

tivesse comprado a casa em 1980, 

não teria se incomodado tanto 

depois.



5. Futuro - Forma simples

Trata-se de uma hipótese que 

lançamos para o futuro, a partir do 

momento em que a enunciamos.

Exemplo:

Quando eu for à Bahia, trarei 

muitos presentes para você.



Pode ser também uma 

condição para que uma outra

ação se realize no futuro.

Se ela fizer sua lição, 

aprenderá muito mais.

Se ela resolver os exercícios, 

obterá uma boa nota.



6. Futuro – Forma Composta

Trata-se de uma ação futura, 

anterior a outra ação futura.

Também é uma hipótese 

sobre o futuro

Quando ela tiver resolvido os 

exercícios, todos a 

compreenderão melhor.



Se até às nove horas ela já tiver 

encontrado a sua bolsa, poderá sair.

Ninguém lhe contará nada se ela 

não tiver colaborado.


