
 

Modos Verbais 
Os Modos Verbais (indicativo, subjuntivo e imperativo) indicam as maneiras como os verbos se 
expressam: 
Indicativo - exprime fatos, certezas. Exemplo: Discursa muito bem. 
Subjuntivo - exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo: Talvez discurse bem esta noite. 
Imperativo - exprime ordens, pedidos. Exemplo: Discurse como ele! 

Os modos verbais estão intimamente ligados aos tempos presente, passado e futuro. 

 

Modo Indicativo 
O modo indicativo manifesta ações habituais, bem como expressa tanto fatos presentes, como 
passados ou futuros. 

Exemplos: 
Caminho todas as manhãs. (acontece) 
Caminhei ontem à noite. (aconteceu) 
Caminharei sábado à tarde. (acontecerá) 

Modo Subjuntivo 
O modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado e 
no futuro. 
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Exemplos: 
Espero que chova durante toda a noite. (desejo presente) 
Se chovesse, as plantas estariam regadas. (hipótese passada) 
Quando chover o caso estará resolvido. (possibilidade futura) 

Modo Imperativo 
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 ajude aqueles malandros! (imperativo negativo) 

 

Formas nominais 
As formas nominais, quando sozinhas, não estão relacionadas com nenhum tempo e modo verbal. 
Chamam-se nominais porque podem desempenhar funções exercidas por nomes, como 
substantivos, adjetivos e advérbios. 
As formas nominais são: o gerúndio, o particípio e o infinitivo. 

 
Gerúndio- O gerúndio é usado para indicar uma ação ainda não terminada, bem como um 
prolongamento da ação no tempo: 

• Você está ouvindo o que eu estou falando? 
• Ele está estudando há duas horas. 

Pode também assumir a função de um advérbio ou de um adjetivo: 
• Esquecendo suas tarefas, ficou em casa descansando. 
• Saindo de casa, escorregou nos degraus. 

Exemplos de verbos no gerúndio: 
• brincando (verbo brincar); 
• gostando (verbo gostar); 
• esquecendo (verbo esquecer); 
• entendendo (verbo entender); 
• sentindo (verbo sentir); 
• sorrindo (verbo sorrir). 

 
Particípio- O particípio permite a formação de tempos verbais compostos e transmite a noção da 
conclusão da ação verbal, ou seja, o estado da ação depois de terminada: 

• Quando cheguei eles já tinham estudado tudo. 
• Este artigo já foi revisado? 

Pode também assumir a função de um adjetivo: 
• Meu filho é pouco esforçado nos estudos. 
• Eu ando desiludido com essa situação. 

Existem particípios regulares (terminados em -ado ou -ido) e particípios irregulares 
(maioritariamente terminados em -to ou -so). 
Exemplos de verbos com particípio regular: 

• estudado (verbo estudar); 
• crescido (verbo crescer); 
• dividido (verbo dividir). 

Exemplos de verbos com particípio irregular: 
• dito (verbo dizer); 
• posto (verbo pôr); 
• feito (verbo fazer). 

Exemplos de verbos com particípios regulares e irregulares: 
• aceitado e aceito (verbo aceitar); 
• entregado e entregue (verbo entregar); 
• extinguido e extinto (verbo extinguir). 
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Infinitivo- O infinitivo divide-se em infinitivo impessoal (não flexionado) e infinitivo pessoal 
(flexionado). 
O infinitivo impessoal deverá ser usado: quando não houver um sujeito definido, quando o verbo 
tiver regência de uma preposição, com sentido imperativo, quando o sujeito da segunda oração for 
igual, em locuções verbais e com alguns verbos que não formam locução verbal (ver, sentir, 
mandar,…): 

• Meus irmãos gostam de tocar piano. 
• Eles não conseguiram entender o problema apresentado. 

O infinitivo pessoal deverá ser usado: sempre que há um sujeito definido, quando se quiser definir 
o sujeito, quando o sujeito da segunda oração for diferente e para indicar uma ação recíproca: 

• Esta tarefa é para vocês fazerem. 
• É essencial sabermos isso. 

O infinitivo pode assumir também a função de um substantivo: 
• Você ouviu o cantar do galo? 
• Não sei de onde é esse falar. 

Exemplos com o infinitivo impessoal: 
• falar (verbo falar); 
• ler (verbo ler); 
• partir (verbo partir). 

Exemplo com infinitivo pessoal: 
• falar, falares, falar, falarmos, falardes, falarem (verbo falar); 
• ler, leres, ler, lermos, lerdes, lerem (verbo esquecer); 
• partir, partires, partir, partirmos, partirdes, partirem (verbo partir). 

Exercícios sobre Modos Verbais 

1) Coloque entre parêntesis A -> se for modo indicativo, B -> se for modo subjuntivo e C-> se for 

imperativo. 

Caso precise revisar a matéria, leia antes: -> Modos Verbais 

a) Janete gosta de brincar. (    ) 

b) Pare de falar. (    ) 

c) Ficaria feliz se Lucas jogasse menos video game. (    ) 

d) Vamos à praia amanhã. (    ) 

e) Vá buscar o pacote agora. (    ) 

f) Estamos lendo sobre Machado de Assis. (    ) 

g) Achei melhor chegar cedo. (    ) 

h) Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. (    ) 

i) O gato comeu toda a ração do pote. (     )  

j) Não mexa nas minhas coisas. (     ) 

k) Cheguei atrasado ao encontro. (    ) 

l) Pare de fazer gracinhas. (    ) 

m) Está chovendo hoje. (    ) 

n) Gostaria que chovesse hoje. (    ) 

o) Li todo o livro de Biologia da escola. (    ) 

2) Leia a tirinha e responda: 

http://www.professoramanuka.com.br/2016/05/modos-verbais.html


 

Fonte: divulgação. 

Os verbos entre aspas no primeiro quadrinho estão no modo: 

a) Subjuntivo. 

b) Futuro. 

c) Imperativo. 

d) Presente. 

e) Indicativo. 

 

3) Passe o texto para a forma negativa: 

"Sai daqui! Foge! Abandona o que é teu e esquece-me." 

 

4) (Telerj) Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo: 

a) O Serviço 0800 de Discagem Direta evoluiu. 

b) Você programara o atendimento. 

c) O cliente comunicar-se-à com você. 

d) Ninguém compraria aquele aparelho. 

e) Ele nunca me falava nada. 

 

5) Os clientes ligam, você atende. 

A parte destacada desta frase no imperfeito do modo subjuntivo ficaria assim: 

a) Quando os clientes ligarem 

b) Se os clientes ligassem 

c) Os clientes ligariam 

d) Os clientes ligaram 

e) Quando os clientes ligavam 

 

6) A forma verbal sublinhada tem força de imperativo em: 

a) Ora, direis, ouvir estrelas ... 

b) Ao toque do sinal, entrar em classe. 

c) É preciso que eles venham comigo ao aeroporto. 

d) Serão expulsos, caso assim se comportem. 

e) Lembrar não me traz de volta ao passado. 
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7) Os verbos são da letra da música Cobra, de Rita Lee e Roberto de Carvalho: 

"Não me cobre ser existente 

Cobra de mim que sou serpente" 

 

Com relação ao emprego do imperativo nos versos, podemos afirmar que: 

a) A oposição imperativo negativo e imperativo afirmativo justifica a mudança do verbo 

cobre/cobra. 

b) A diferença de formas (cobre/cobra) não é registrada nas gramáticas normativas, portanto há 

inadequação na flexão do segundo verbo. 

c) A diferença de formas (cobre/cobra) deve-se ao deslocamento da 3ª para a 2ª pessoa do 

sujeito verbal. 

d) O sujeito verbal (3ª pessoa) mantém-se o mesmo, portanto o emprego está adequado. 

e) O primeiro verbo no imperativo negativo opõe-se ao segundo verbo que se encontra no 

presente do indicativo. 

 

8) Considerando as formas verbais destacadas nas três frases abaixo, a opção com a correta 

classificação de tempos e modos é, respectivamente: 

1. Toma conta da minha bagagem, enquanto eu vou até ali. 

2. "Não façais aos outros o que não quereis que vos façam." 

3. Os astrônomos negam que o Sol gira em torno da Terra. 

 

a) Presente do indicativo / presente do subjuntivo / presente do subjuntivo. 

b) Imperativo afirmativo / imperativo negativo / presente do indicativo. 

c) Imperativo afirmativo / imperativo negativo / presente do subjuntivo. 

d) Imperativo afirmativo / presente do subjuntivo / presente do subjuntivo. 

e) Presente do indicativo / imperativo negativo / presente do subjuntivo. 

 

 

Leia: 

 

Chris Browne. “Hagar, o Horrível”. 



9– Releia o primeiro balãozinho da tira. Em seguida, identifique o verbo no imperativo que o 
compõe: 
R: 
  
10-O verbo no imperativo, identificado acima, indica: 
a) um desejo de Helga. 
b) uma ordem da Helga. 
c) um conselho de Helga. 
d) uma sugestão de Helga. 
  
11-Na passagem “O que lhe dá o direito […]”, o verbo grifado foi flexionado no modo: 
a) subjuntivo 
b) imperativo negativo 
c) indicativo 
d) imperativo afirmativo 
  
12-Na fala de Hagar “A vida é feita de trocas”, usa-se o indicativo para exprimir um fato: 
a) casual 
b) hipotético 
c) improvável 
d) certo 
  
13-Assinale a frase em que se registra o emprego do modo subjuntivo: 
a) Se você não for cortar a madeira, não haverá jantar. 
b) Hagar se convenceu de que era preciso cortar a madeira. 
c) Corte a madeira, Hagar, pois preciso preparar o frango assado e os bolinhos. 
d) Helga se irritou com a pergunta feita por Hagar. 

 


