
 

Aula 
33A Modos verbais 

Os modos verbais indicam a intenção do falante ao proferir os verbos, e 
são divididos em três modos:  

MODO INDICATIVO (MODO DA CERTEZA) 
O modo indicativo manifesta ações tidas como certeza e expressa fatos 
presentes, passados ou futuros. Exemplos: 

 Eu caminho todas as manhãs. (acontece) 
 O carteiro entregou a encomenda ontem. (aconteceu) 
 A festa acontecerá sábado à noite. (acontecerá) 

MODO SUBJUNTIVO (MODO DA DÚVIDA OU POSSIBILIDADE) 
O modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, 
bem como no passado e no futuro. Exemplos: 

 Espero que refresque durante à noite. (desejo presente) 
 Se chovesse, as plantas estariam regadas. (hipótese passada) 
 Quando treinar todos os dias ficará melhor. (possibilidade futura) 

MODO IMPERATIVO (MODO DA ORDEM OU PEDIDO) 
O modo imperativo manifesta ordens ou pedidos de forma afirmativa e 
também de forma negativa. Exemplos: 

 Ajude a senhora a atravessar a rua. (imperativo afirmativo) 
 Não dê dinheiro para aqueles malandros! (imperativo negativo) 

Modos Verbais Tempos Verbais Exemplos 

Indicativo: 

Presente Ele fala / Eu corro / Eles partem. 
Pretérito perfeito Eu falei / Eles correram / Tu partiste. 
Pretérito imperfeito Eu falava / Nós corríamos / Ele partia. 
Pret. mais-que-perfeito Ele falara / Eu correra / Nós partíramos. 
Futuro do presente Nós falaremos / Ele correrá / Eu partirei. 
Futuro do pretérito Eu falaria / Tu correrias / Nós partiríamos. 

Subjuntivo 
Presente Que ele fale / nós corramos / eu parta. 
Pretérito imperfeito Se eu falasse / nós corrêssemos / eles partissem. 
Futuro Quando ele falar / eles correrem / nós partirmos. 

Imperativo 
Afirmativo Falemos nós / corram vocês / parta você! 
Negativo Não fale / não corram / não parta! 

LOCUÇÃO VERBAL 

Muitas vezes encontramos dois ou mais verbos juntos que transmitem uma 
única informação. Nesse caso, algumas vezes podem ser trocados por um 
único verbo, porém pode ocorrer mudança na mensagem. 

 Ex. Estarei esperando na esquina. (esperarei) 
 Ex. Se tivesse acordado mais cedo não chegaria atrasado. 

               (acordasse)                                    (atrasaria) 

Atenção: Nem sempre a locução pode ser trocada por um verbo. (como a sublinhada) 

 
01. Indique os modos verbais dos verbos destacados abaixo. 
a) Suponho que ela esteja em casa. g) Se estudasse, poderia tirar boas notas. 
b) Acredite que as coisas vão melhorar h) Quando eu estudar serei o melhor aluno. 
c) Cantava como um rouxinol. i) Não farei nada enquanto você não chegar. 
d) Continuaria se mais lhe dessem atenção. j) Aceite que a vida é um desafio. 
e) Fale para minha mãe que estou bem. k) Você receberá o que vai merecer. 
f) Não vou a lado nenhum com você. l) Continue falando e vai arrepender-se! 
02. Os pares das orações abaixo manifestam a mesma ação de maneira 
diferente. Explique o que elas expressam. (Certeza, dúvida, pedido, etc.) 
a) Você lutará até o fim. / Lute até o fim! 
b) Eu torci tanto por eles… / Se eu torcesse por eles… 
c) Venderia tudo e iria embora com ela. / Venda tudo e vá embora com ela! 

03. Na tirinha abaixo, diga quais são os dois modos verbais no primeiro balão. 

 
04. Crie frases diferentes utilizando o verbo “Acreditar” em três deferentes 
tempos do modo indicativo. 

05. Crie frases diferentes utilizando o verbo “Entender” em cada um dos 
tempos do modo subjuntivo. 
06. Crie frases diferentes utilizando o verbo “Escrever” no modo imperativo 
afirmativo e no negativo. 


