
 

Aula 
34A Conjugação Verbal 

Conjugar um verbo significa mudar as desinências da palavra para 
conseguir indicar suas variações (de número, pessoa, tempo e modo). Quanto 
ao número e pessoa temos: no singular eu, tu e ele; e no plural nós, vós e eles. 
Os tempos se dividem entre os modos, como veremos abaixo: 

MODO INDICATIVO - (CERTEZA) 

- PRESENTE: Indica um evento no momento da fala ou que acontece com frequência. 
Ex.: Eu acredito em Deus. Aquelas pessoas são estranhas. Eles falam muito alto. Etc. 
- PRETÉRITO PERFEITO: Indica um evento realizado e concluído no passado. Ex.: Eu 
terminei a lição. Tu entregaste o recado com atraso. Nós finalizamos o trabalho ontem. 
- PRETÉRITO IMPERFEITO: Indica um evento em andamento ou recorrente no passado. 
Ex.: Eu fazia a lição na hora do filme. Eu estudava bastante antes das provas. 
- PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO: Indica um evento que ocorreu antes de outro 
evento no passado. Ex.: Eu entreguei o livro, pois eu já o lera. Nós termináramos a lição 
quando o professor pediu os cadernos. Naquele momento ele sabia que fizera o possível. 

Observação: Geralmente usamos o tempo composto para o pretérito mais-que-perfeito. Ex.: 
Eu entreguei o livro, pois eu já o tinha lido. Nós havíamos terminado a lição quando o 
professor pediu os cadernos. Naquele momento ele sabia que tinha feito o possível. 

- FUTURO DO PRESENTE: Indica um evento a ser realizado no futuro, dado como certo. 
Ex.: Irei para a escola amanhã. Todos farão as atividades. Ninguém culpará um inocente. 
- FUTURO DO PRETÉRITO: Indica um evento que aconteceria no futuro em relação a 
um evento ocorrido no passado. Embora não tenha ocorrido, ele é dito como certo de que 
aconteceria, por isso está no modo indicativo. Ex.: Se você estudasse, tiraria nota. Nós 
teríamos dinheiro se tivéssemos guardado um pouco. 

MODO SUBJUNTIVO – (DÚVIDA, DESEJO, POSSIBILIDADE) 

- PRESENTE: Indica uma possibilidade, um desejo, um fato incerto no presente: Ex.: Que 
Deus te proteja! Espero que ele volte logo. Acreditamos que essa seja a melhor oferta. 
- PRETÉRITO IMPERFEITO: Indica a possibilidade de um fato ter acontecido ou não no 
passado. Ex.: Se saísse mais cedo, não se atrasaria. Se eu quisesse teria vencido você. 
- FUTURO: Indica a possibilidade de um fato acontecer no futuro: Ex.: Quando você se 
dedicar, terá sucesso. Poderá brincar na rua assim que terminar a lição 

MODO IMPERATIVO – (ORDEM, PEDIDO, SÚPLICA) 

O modo imperativo não se divide em tempo, pois expressa um pedido, ordem, 
conselho, etc. a ser realizado no momento da fala, ficando, portanto, sempre no 
tempo presente. Ele se divide em afirmativo e negativo. 
- AFIRMATIVO: Entregue os materiais que pegou emprestado. 
- NEGATIVO: Não esqueça de entregar todos os materiais. 
 

 
01. Construa um quadro como o modelo abaixo para cada tempo dos modos 
indicativo, conjugando os verbos pedidos. Procure fazer sozinho, mas você 
pode utilizar o site www.conjugacao.com.br para tirar dúvidas. 
 

a) Presente do modo indicativo. 
    Participar Estudar Querer Aprender Construir 

S
in

g
u

la
r 1ª eu Participo XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

2ª tu XXXXX Estudas XXXXX XXXXX XXXXX 
3ª ele XXXXX XXXXX Quer XXXXX XXXXX 

P
lu

ra
l 1ª nós XXXXX XXXXX XXXXX Aprendemos XXXXX 

2ª Vós XXXXX Estudais XXXXX XXXXX Construís 
3ª eles Participam XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 

b) Pretérito Perfeito do modo Indicativo. 
c) Pretérito Imperfeito do modo Indicativo. 
d) Pretérito Mais-que-Perfeito do modo Indicativo. 
e) Futuro do Presente do modo Indicativo. 
f) Futuro do Pretérito do modo Indicativo. 
 

02. Para facilitar a conjugação dos verbos no subjuntivo, podemos utilizar as 
conjunções “que” para o presente, “se” para o pretérito imperfeito e “quando” 
para o futuro. Ex. Quero que ele participe desse trabalho. Se ele participasse 
desse trabalho, teria ganhado o prêmio. Ficarei feliz quando ele participar de 
algum trabalho. Sabendo dessa dica, continue a conjugação seguindo o modelo 
da questão 01. 
 

a) Presente do modo Subjuntivo:  
b) Pretérito imperfeito do modo Subjuntivo 
c) Futuro do modo Subjuntivo 
 

03. Crie frases com o imperativo afirmativo de a até d, e negativo de e até h. 
a) Voltar para a casa. 
b) Receber presente. 
c) Abrir a porta. 
d) Guardar os brinquedos. 

e) Jogar lixo no chão. 
f) Voltar tarde para casa. 
g) Comer doce antes do almoço. 
h) Trancar a porta. 

 


