
 

Aula 
35A Uso do Presente do Modo Indicativo 

São três os tempos básicos: presente, passado (pretérito) e futuro. Nessa 
aula abordaremos exclusivamente o tempo Presente do modo Indicativo. O 
quadro abaixo demonstra exemplos de sua construção nos verbos regulares: 
 

Pessoas do Discurso 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Desinência 
pessoal 

CANTAR VENDER PARTIR   

Si
ng

ul
ar

 1ª Eu cant O vend O part O O 

2ª Tu cant aS vend eS part eS S 

3ª Ele(a) cant a vend e part e Ø 

Pl
ur

al
 1ª Nós cant aMOS vend eMOS part iMOS Mos 

2ª Vós cant aIS vend eIS part IS Is 

3ª Eles(as) cant aM vend eM part eM M 

TEMPO COMPOSTO (LOCUÇÃO VERBAL) 

O tempo verbal também pode ser construído por duas palavras que indicam 
uma só ação em um determinado tempo. No caso do tempo Presente do 
Indicativo temos como exemplo: Estou cantando muito bem agora (canto). 

EMPREGO DO PRESENTE DO INDICATIVO 

Apesar de definirmos o tempo Presente do Indicativo como uma ação 
que ocorre no momento da fala, este tempo é usado em várias situações. 

 um fato que ocorre no momento que se fala. Ex.: "Eles estudam em 
silêncio."; "A vítima está sangrando.", “Parece que quebrou”; 

 uma ação habitual. Ex.: "Corro todas as manhãs."; “Estão lançando 
muitas séries atualmente”, “Faz muito calor naquela cidade”; 

 uma verdade universal (ou tida como tal). Ex.: "O homem é 
mortal.", "Toda mãe ama seu filho.", “Todos precisam de carinho.”;  

 fato no passado (quando se deseja dar maior realce à narrativa). 
Ex.: “Em 22 de abril de 1500, Pedro Alvares Cabral descobre o Brasil." 
“De repente, o ladrão invade a casa e surpreende os moradores”; 

 fato no futuro (para enfatizar uma intenção de realização). Ex.: 
"Amanhã vou à escola", "Qualquer dia te telefono.", “Esse ano eu 
compro meu carro.”, “Juro que te pago na semana que vem.” 

 
01. O tempo Presente do Indicativo é usado somente para indicar ações que 
ocorrem no momento da fala? Explique. 

02. Escreva o verbo no presente do indicativo corretamente: 
a) Eu XXX a mesa. (medir) 
b) Tu XXX essa matéria. (saber) 
c) Nós XXX português. (estudar) 
d) Eu XXX dessa forma. (agir) 
e) Vós XXX brasileiros? (ser) 
f) Eles XXX em Deus. (crer) 
g) Você XXX distraído. (ser) 

h) João XXX futebol, e nós XXX. (jogar, assistir)  
i) Tu XXX à festa? Nos XXX lá, então. (ir, ver)  
j) Vós XXX Rita? Ela XXX de vós. (conhecer, lembrar)  
k) Eu XXX doces e tu XXX as crianças. (trazer, buscar) 
l) Eu XXX ajuda e vocês XXX a vítima. (pedir, ajudar) 
m) Quando tu XXX eu sempre XXX. (chegar, ouvir) 
n) Os dois XXX enquanto eu XXX. (ouvir, falar) 

03. Leia e analise a frase abaixo: 

“O difícil nós fazemos agora, o impossível leva um pouco mais de tempo.” 

a) Quais são os verbos encontrados na frase? 
b) Qual é a situação em que cada o verbo foi empregado? Explique. 

04. Analise a Tirinha abaixo: 

 
a) Quais formas verbais no presente indica uma ação habitual. Explique. 
b) Quais indicam uma verdade universal ou tida como tal? Explique. 

05. Indique a situação em que ocorre as s formas verbais nas frases abaixo: 
a) Meu computador vive travando.  
b) Dia 21 de Julho de 1969, Armstrong se torna o primeiro humano que pisa na Lua. 
c) Não é todo aluno que entrega os trabalhos em dia.  
d) Os funcionários trabalham com eficiência nesse momento. 
e) Em alguns minutos te devolvo o celular.  
f) O menino chega atrasado na escola com frequência. 
g) Com certeza, eu entrego o trabalho na semana que vem. 
h) No instante em que você surge em minha vida, tudo muda. 
i) Confesso que eu não acredito no que estou vendo. 


