
 

Aula 
36B Os Pretéritos Compostos do Indicativo 

Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar 
e um verbo principal. O verbo auxiliar sofre flexão em tempo e pessoa, 
enquanto o verbo principal permanece sempre no particípio. 

O verbo ter é o verbo auxiliar mais usado, embora possa ser usado 
também o verbo haver ou vir. 

TEMPOS COMPOSTOS DO PRETÉRITO DO INDICATIVO 

Tempo composto Formação Verbo estudar 
Pretérito perfeito 
composto do indicativo 

Verbo auxiliar ter: 
presente do indicativo. 
Verbo principal: 
particípio. 

(Eu) tenho estudado 
(Tu) tens estudado 
(Ele) tem estudado 
(Nós) temos estudado 
(Vós) tendes estudado 
(Eles) têm estudado 

Pretérito mais-que-perfeito 
composto do indicativo 

Verbo auxiliar ter: 
pretérito imperfeito do 
indicativo. 
Verbo principal: 
particípio. 

(Eu) tinha estudado 
(Tu) tinhas estudado 
(Ele) tinha estudado 
(Nós) tínhamos estudado 
(Vós) tínheis estudado 
(Eles) tinham estudado 

USO DOS PRETÉRITOS COMPOSTOS DO INDICATIVO 

Pretérito perfeito composto do indicativo: 
Indica uma ação que ocorreu no passado de forma repetida, 
prolongando-se até ao momento presente. 
Ex.: Eu tenho visto seu irmão na academia todos os dias. 
Ex.: Ele tem estudado muito para a prova. 
 

Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo: 
Indica uma ação que ocorreu no passado, antes de outra ação também 
ocorrida no passado. 
Ex.: Eu tinha visto ele na academia antes de encontrá-lo na rua. 
Ex.: Nós havíamos treinado muito para o jogo da semana passada. 
Ex.: Aquelas pessoas tinham lutado pela vida antes de chegarem aqui. 

O PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO. 

O pretérito imperfeito não se caracteriza como tempo composto. Geralmente é 
uma locução verbal formada pelos verbos auxiliares estar, ficar, andar, etc. 
mais o verbo principal no gerúndio. Em muitos casos ele pode ser trocado por 
um único verbo. 
Ex.: Os alunos estavam escrevendo suas redações naquela hora. (escreviam). 
Ex.: Ele ficava fazendo muita bagunça na escola. (fazia). 
Ex.: Aquele homem andava pensando muito em sua vida. (pensava) 

 
01. Complete os espaços com XXXXX com os verbos entre parênteses. 
a) Ultimamente, XXXXX ao mercado todos os dias. (ter + ir)  
b) Ele não XXXXX. Estou preocupado! (ter+ ligar)  
e) Nós XXXXX muitas coisas no hospital. (haver+ fazer)  
d) Não XXXXX mais refrigerante. Agora só bebo suco. (ter + beber)  
e) Recentemente, a gente XXXXX muitos animais por aqui. (ter + ver)  
f) Onde você XXXXX ultimamente? (ter + caminhar)  
g) Com quantas pessoas eles XXXXX? (haver + falar) 
h) Eu XXXXX para muitos lugares nos últimos anos. (ter + viajar)  
i) Renata XXXXX muito cansada, pois trabalha sempre até tarde. (ter+ estar) 
02. Identifique os pretéritos compostos destacados nas frases abaixo. 
a) Se eu tivesse visto o ladrão entrar, não tinha roubado tudo, não achas? 
b) Aqueles atores indicados já tinham concorrido ao Oscar. 
c) Tenho pensado bastante naquela aula da semana passada. 
d) Quando ela chegou, já eu tinha saído. 
e) Eu tinha cantado muito bem antes de você chegar. 
f) Ela vem escutado a mesma canção diariamente. 

03. Leia o texto abaixo e responda: 
 

O ser humano tem feito registros de observações astronômicas desde a Antiguidade. Alguns 
dos grandes monumentos de egípcios e astecas, por exemplo, embora revestidos de um caráter 
místico/religioso também estavam imbuídos de uma finalidade prática/racional: permitir o 
acompanhamento dos movimentos dos astros no céu e sua relação com as mudanças climáticas, 
de interesse primordial para a agricultura. 

 

a) Qual é a forma verbal no pretérito composto está presente no texto? 
b) Que tempo composto foi utilizado e por quê? 
04. Construa frases com as formas verbais abaixo: 
a) tínhamos visto   d) havia estudado 
b) tenho feito    e) tinha quebrado 
c) tem treinado   f) haviam esquecido 


