
OS PRONOMES

Pronome:  é  a  palavra  que  denota  os  seres  ou  se  refere  a  eles,
considerando-os  como  pessoas  do  discurso  ou  relacionando-os  com  elas.  Dessa
forma, o pronome permite identificar o ser como sendo aquele que utiliza a língua no
momento da comunicação (eu, nós),  aquele a quem a comunicação é dirigida (tu,
você,  vós, Senhora)  ou também como aquele ou aquilo que não participa do ato
comunicativo,  mas é nele mencionado (ele,  ela,  aquilo,  outro,  qualquer,  alguém,
etc). O pronome também pode referir-se a um determinado ser, relacionando-o com as
pessoas  do  discurso;  pode,  por  exemplo,  estabelecer  relações  de  posse  ou
proximidade  com  a  primeira  pessoa  (meu livro,  este livro,  isto),  com  a  segunda
pessoa (teu livro, esse livro, isso) e com a terceira pessoa (aquele livro, aquilo).

Sintaticamente,  podem  desempenhar  as  mesmas  funções  dos
substantivos  e  dos  adjetivos.  Quando,  nas  orações,  assumem  as  funções
desempenhadas   pelos  substantivos,  são  chamados  pronomes  substantivos.
Quando acompanham os substantivos a fim de caracterizá-los ou determiná-los, são
chamados pronomes adjetivos.

PRONOMES PESSOAIS

Os  pronomes  pessoais  indicam  diretamente  as  pessoas  do  discurso.
Quem fala ou escreve assume os pronomes  eu  ou  nós, usa os pronomes  tu, vós,
você ou vocês  para designar a quem se dirige e  ele, ela, eles  ou  elas para fazer
referência a pessoa ou pessoas de quem fala.

Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções que exercem nas
orações, dividindo-se em pronomes do caso reto e do caso oblíquo.

retos Oblíquos
Átonos Tônicos

Eu Me mim
Tu Te ti
ele, ela o,a, lhe, se ele, ela, si
nós Nos nós
vós Vos vós
eles, elas os, as, lhes, se eles, elas, si

Os pronomes me, te, nos e vos podem tanto ser objetos diretos como objetos
indiretos. Os pronomes o, a, os e as atuam exclusivamente como objetos diretos; as
formas  lhe  e  lhes,  como objetos indiretos. O pronome se pode ser objeto direto ou
indireto;  em qualquer caso,  deve ser  reflexivo,  ou seja,  deve indicar que o sujeito
pratica  a  ação  sobre  si  mesmo.  Esse  pronome  também  pode  ser  usado  em
construções da voz passiva sintética e na indeterminação do sujeito.

Os pronomes  o, os, a e  as assumem formas especiais depois de certas
terminações verbais: 



Quando o verbo termina em r, s ou z, o 
pronome assume a forma lo, los, la ou las, 
ao mesmo tempo em que a referida 
terminação verbal é suprimida: 

fiz + o = fi-lo
fazer + o = fazê-lo
quis + a = qui-la.

Quando o verbo termina em som nasal, o 
pronome assume as formas no, nos, na ou 
nas: 

viram + o = viram-no
repõe + os = repõe-nos
retém + a = retém-na
tem + as = tem-nas.

Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos por preposições como a, até,
contra, de, em, entre, para, por, sem (a combinação da preposição com mais alguns
desses pronomes originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, conosco
e convosco).

As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e 
nunca pronomes do caso reto:

Não há mais nada entre mim e ti.

Há construções, entretanto, em que a preposição, apesar de surgir anteposta a um
pronome, serve para introduzir uma oração cujo verbo está no infinitivo. Nesses casos,
o verbo pode ter sujeito expresso; se esse sujeito for um pronome, deverá ser do caso
reto:

Trouxeram várias peças para eu verificar. 

As formas conosco e convosco são substituídas por com nós e com vós quando os
pronomes pessoais são reforçados por palavras como  outros, mesmos, próprios,
todos, ambos ou algum numeral: 

Você terá de viajar com nós todos.
Ele disse que iria com nós três.

Os pronomes si e consigo são exclusivamente reflexivos no português do Brasil. O 
mesmo ocorre com a forma consigo:
                          
Ele é muito egoísta: só pensa em si.
Ela frequentemente conversa consigo mesma em voz alta.

PRONOMES DEMONSTRATIVOS:

Os pronomes  demonstrativos  indicam  a  posição  dos  seres  designados  em
relação  às  pessoas  do  discurso,  situando-os  no  espaço,  no  tempo ou  no  próprio
discurso. Apresentam-se em formas variáveis (em gênero e número) e invariáveis:

primeira pessoa este, estes, esta, estas,  isto
segunda pessoa esse, esses, essa, essas, isso
terceira pessoa aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo

As formas de primeira pessoa indicam proximidade de quem fala ou escreve: 
Este rapaz ao meu lado é um velho amigo. 

Os demonstrativos de primeira pessoa podem indicar também o tempo presente em 
relação a quem fala ou escreve: 



Nestas últimas horas tenho aprendido muito.

1. As formas esse, esses, essa, essas e isso indicam proximidade da pessoa a quem
se fala ou escreve: 
Você pode mostrar o que é isso em sua mão?

2.  Esses  pronomes  de  2ª  pessoa  também  podem  indicar  o  passado  ou  o  futuro
próximos de quem fala:
Foram muito agradáveis esses dias que passei na praia.
Essas horas que estaremos juntos serão muito proveitosas.

3. Os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo indicam o que está 
distante tanto de quem fala como da pessoa a quem se fala:
Você está vendo aquelas nuvens para lá da montanha?

4. Essas formas também indicam um passado vago ou remoto: 
Naquela época, podia-se caminhar à noite em segurança.

5. Esses  pronomes  demonstrativos  também podem  estabelecer  relações  entre  as
partes do discurso, ou seja, podem relacionar aquilo que já foi dito numa frase ou texto
com o que ainda se vai dizer:
Crianças e idosos enfrentam problemas semelhantes na sociedade brasileira.  Estes
(os  idosos)  são desprezados por  um sistema previdenciário  ineficiente  e  corrupto;
aquelas (as crianças) são massacradas por uma distribuição de renda que impede os
pais de criá-las dignamente. 

6. Em determinadas situações, há outras palavras que podem atuar como pronomes
demonstrativos. É o caso dos pronomes o, os, a, as, que são demonstrativos quando
equivalem a isto, isso, aquilo ou aquele, aqueles, aquela, aquelas: 
Precisamos  mudar  nossa  realidade  social:  é  necessário  que  o  façamos.  (=...é
necessário que façamos isso) 
Não se pode desprezar tudo o que foi feito. 

7. As palavras tal, tais podem ter o sentido aproximado dos pronomes demonstrativos
estudados acima ou de semelhante, semelhantes; nesses casos, são consideradas
pronomes demonstrativos, como ocorre nas frases abaixo:
Tal foi a conclusão a que chegamos. (= Essa foi ...) 
Como você ousa dizer tal coisa? (= ...semelhante coisa)

8. Semelhante, semelhantes são demonstrativos quando equivalem a tal, tais:
Semelhantes despropósitos não ocorreriam se a cidadania fosse um fato e não um
conceito. (= Tais despropósitos...) 

9. Mesmo, mesmos, mesma, mesmas; próprio, próprios, própria,  próprias são
demonstrativos quando têm o sentido de “idêntico”, “em pessoa”:
Não se pode continuar insistindo nos mesmos erros. 

PRONOMES DE TRATAMENTO
São pronomes que, apesar de indicarem a pessoa a quem se está dirigindo a

palavra (portanto, a segunda pessoa do discurso), utilizam o verbo na terceira pessoa
gramatical.
Pronome de tratamento Abreviatura Usado para 
Você v. tratamento familiar
Senhor/ Senhora Sr./Sra. tratamento respeitoso
Vossa Senhoria V. Sª. tratamento cerimonioso



Vossa Excelência V. Exª. altas autoridades
Vossa Alteza V. A. príncipes, duques
Vossa Majestade V. M. reis, imperadores
Vossa Reverendíssima V.Rvmª. sacerdotes
Vossa Eminência V. Emª. cardeais
Vossa Santidade V. S. Papa
Vossa Magnificência V.Magª. reitores de universidades

1. As formas da relação acima são usadas para designar a pessoa com quem se fala;
para designar a pessoa sobre quem se fala, é necessário substituir  Vossa por  Sua,
obtendo os pronomes Sua Senhoria, Sua Magnificência, Sua Excelência, etc.

2.  Também são pronomes de tratamento  o senhor,  a senhora e  você,  vocês.  O
senhor e a senhora são empregados no tratamento cerimonioso; você e vocês, no
tratamento familiar. Você e vocês são largamente empregados no português do Brasil,
praticamente substituindo as formas tu e vós.

Os pronomes de tratamento utilizam o verbo e outros pronomes de terceira pessoa:
      Vossa Excelência decidiu apresentar seus projetos?

EXERCÍCIOS

1) PRONOMES PESSOAIS: EU ou TU I MIM ou TI
(a) Entre .............. e o professor há uma grande amizade.
(b) Para .............. será um prazer sua presença.
(c) Este exercício é para .............. fazer agora.
(d) Nunca houve nada entre .............. e ele.
(e) Nada conseguirás sem .........., por isso nada faças sem ............ estar 
presente.
(f) Ele pensou em .............. e .............. para realizar aquela tarefa 
programada.
(g) Ele estava sentado entre .............. e .............. no cinema.
(h) Empresta-me teu material para .............. estudar para prova.

2) PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS: CONTIGO I CONSIGO
(a) Saiu rápido e levou todos os livros .............. .
(b) Sairei .............. amanhã para escolhermos os móveis.
(c) Maria, gostaria de falar .............. logo após o jantar.
(d) Era para eu falar .............. ontem sobre aquele assunto.
(e) Ele não queria levar .............. os problemas familiares.
(f) Sozinho, ele discutia .............. a razões de seu insucesso.

3) PRONOMES: COM NÓS / CONOSCO
(a) Eles irão ........................................ mesmos ao show.
(b) Gostariam de ir ao shopping ....................................?
(c) O professor discutiu .............................. todos em aula.
(d) As crianças partirão ............................. para a viagem de férias.
(e) Ficamos decepcionados ....................... próprios após os exames.

4) PRONOMES DEMONSTRATIVOS: ESTE I ESSE I AOUELE
(a) Você vai sair com .............. vestido à noite?
(b) .............. meu vestido é bonito, Maria?



(c) Viste .............. vestido que Joana usou na formatura?
(d) Pretendo ser aprovado ..............  ano no concurso. (o ano em que 
estamos)
(e) Nasci em 1970. N.............. ano, o Brasil foi campeão do mundo.
(f) N.............. ano que passou, não fomos à praia.
(g) .............. são os nossos maiores problemas: miséria e violência.
(h) Miséria e violência: ............ são os nossos maiores problemas.

FLEXÃO VERBAL

É a palavra que, por si só, indica um fato (em geral, ação, estado ou fenômeno) e 
situa-se no tempo. Os verbos são divididos em três diferentes grupos, chamados 
conjugações:

1ª conjugação) verbos terminados em –ar;
2ª conjugação) verbos terminados em –er;
3ª conjugação) verbos terminados em –ir.

Os verbos terminados em –or  (pôr,  compor,  supor,  depor,  expor,  repor,
etc.), pelo fato de terem origem no antigo verbo poer, são considerados em segunda
conjugação.

O verbo pode variar em número (singular e plural), pessoa (1ª, 2ª e 3ª),
tempo (presente, pretérito e futuro), modo (indicativo, subjuntivo e imperativo) e voz
(ativa, passiva e reflexiva).

Os verbos classificam-se em regulares (os que não sofrem alteração em
seu radical), irregulares (ao serem conjugados, sofrem alterações geralmente em seu
radical),  defectivos  (os que não possuem todas as  formas)  e  abundantes  (os  que
apresentam duas formas de mesmo valor).

TEMPOS DERIVADOS DO PRESENTE DO INDICATIVO:
Presente do subjuntivo – Forma-se a partir do radical do presente do indicativo, que
é obtido pela eliminação da desinência –o da primeira pessoa do singular: am-o, cant-
o,  conheç-o,  venh-o,  dig-o. A ele, acrescentam-se as desinências -e, -es, -e, -emos,
-eis, -em para verbos da primeira conjugação, e  -a, -as, -a, -amos, -ais, -am para
verbos da segunda e terceira conjugações.

Imperativo afirmativo – A segunda pessoa do singular e a segunda do plural são
retiradas diretamente do presente do indicativo, suprimindo-se o  –s final: tu amas 
amai vós. As demais pessoas são idênticas às pessoas correspondentes do presente
do subjuntivo. Lembre-se de que não se conjuga a primeira pessoa do singular no
modo imperativo.

Imperativo negativo – Todas as pessoas são idênticas às pessoas correspondentes
do presente do subjuntivo.

Esquema de formação dos tempos derivados do presente do indicativo

→ men
os o
s

→ igua
l

→

Presente Indicativo Imperativo Afirmativo Presente Subjuntivo Imperativo 

Negativoeu AM O - — eu AM E - —



tu AM A s → AM A - tu tu AM E s → não AM E s

ele AM A - AM E - você → ele AM E - → não AM E -

nós AM A mos AM E mos nós → nós AM E mos → não AM Emos

vós AM A is → AM A I vós vós AM E is → não AM E is

eles AM A m AM E M vocês → eles AM E m → não AM E m

Para os verbos da segunda e terceira conjugações, as desinências do presente do subjuntivo são
–a, -as, -amos, -amos, -ais, -am.

No caso da segunda pessoa, para passar uma frase do imperativo afirmativo para o negativo e
vice-versa, não basta acrescentar ou retirar o não: ama/não ames;   amai/não ameis.

É muito comum na língua coloquial  o emprego das formas verbais de segunda pessoa do
singular do imperativo afirmativo com o pronome você: “Vem pra CAIXA você também!”, por exemplo,
faz parte de um famoso texto publicitário. Essa mistura de tratamentos não é admissível na língua
culta; para evitá-la, deve-se uniformizar o tratamento na segunda pessoa “Vem ... tu”) ou na terceira
pessoa (“Venha ... você”).

TEMPOS DERIVADOS DO PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO:
O pretérito perfeito do indicativo fornece o tema para a formação de três outros

tempos:  o  pretérito  mais-que-perfeito  do  indicativo,  o  pretérito  imperfeito  do
subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Para obter o tema do pretérito perfeito, basta
retirar  a  desinência   -ste da  forma correspondente  à  segunda pessoa do singular
(ama-ste, bebe-ste, parti-ste, trouxe-ste, coube-ste); a seguir, acrescentam-se a esse
tema as desinências características de cada um dos três tempos derivados: 

pretérito mais-que-perfeito do indicativo: -ra, -ras, -ra, -ramos, -reis, -ram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: -sse, -sses, -ssemos, -sseis, -ssem;
futuro do subjuntivo: -r, -res, -r, -rmos, -rdes, -rem.

Esquema de formação dos tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo

3ª pessoa plural → menos o M → menos o AM → menos o RAM
Pret. Perf. Indic. Pret. + que Perfeito Futuro do Subjunt. Imperfeito do Subjunt.
eu AM ei eu AMARA - eu AMAR - eu AMA SSE -
tu AM Aste tu AMARA s tu AMAR Es tu AMA SSE s
ele AM ou ele AMARA - ele AMAR - ele AMA SSE -



nós AM Amos nós AMÁRA mos nós AMAR mos nós AMÁ SSE mos
vós AM Astes vós AMÁRE is vós AMAR DEs vós AMÁ SSE is
eles AM Aram eles AMARA m eles AMAR Em eles AMA SSE m

VERBO Pret. Perf. Ind. Pret. + q. Perf. Futuro Subj. Imperf. Subj.
CABER
DIZER
ESTAR
FAZER
HAVER
IR
PODER
PROVER
PROVIR
REAVER
REQUERER

Eu

Tu

Ele

Nós

Vós

Eles

TEMPOS DERIVADOS DO INFINITIVO:

Pretérito imperfeito do indicativo – forma-se pelo acréscimo das terminações -ava,
-avas, -ava, -ávamos, -áveis, -avam (para os verbos da primeira conjugação) ou –ia,
-ias, -ia, -íamos, -íeis, -iam (para os verbos da segunda e terceira conjugações) ao
radical do infinitivo impessoal (am-ar, conhec-er, part-ir).

Futuro do presente do indicativo – Forma-se pelo acréscimo das desinências –rei,
-rás, -rá, -reis, -rão ao tema do infinitivo impessoal (ama-r, conhece-r, parti-r).
Futuro do pretérito do indicativo – Forma-se pelo acréscimo das desinências –ria,
-rias, -ria, -ríamos, -riam ao tema do infinitivo impessoal.

Infinitivo pessoal – Acrescentam-se as desinências –es (para a segunda pessoa do
singular ) e  –mos, -des, -em (para as três pessoas do plural) ao infinitivo impessoal
(amar-, conhecer-, partir-).

Particípio  – Acrescenta-se a desinência  –ado (para verbos da primeira conjugação)
ou     –ido (para verbos da segunda e terceira conjugações) ao radical do infinitivo
impessoal.

Gerúndio – Acrescenta-se a desinência –ndo ao tema do infinitivo impessoal.
Verbos terminados em  -EAR:

Conjugam-se como passear:

Eu passeio Que eu passeie
Tu passeias Que tu passeies
Ele passeia Que ele passeie
Nós passeamos Que nós passeemos
Vós passeais Que vós passeeis
Eles passeiam Que eles passeiem

Seguem esse modelo os demais verbos terminados em   –ear: apear, atear, arrear, 
bloquear, cear, folhear, frear, granjear, hastear, lisonjear, recear, semear, titubear, etc.

Verbos terminados em  -iar:

São regulares, com exceção da turma do Mário:
M  ediar
A  nsiar



R  emediar
I   ncendiar
O diar e seus derivados, que seguem o modelo dos verbos terminados em –ear.

eu odeio que eu odeie
tu odeias que tu odeies
ele odeia que ele odeie
nós odiamos que nós odiemos
vós odiais que vós odieis
eles odeiam que eles odeiem

O verbo REQUERER é irregular nos tempos derivados do Presente do indicativo, que 
fica

Eu requeiro Que eu requeira
Tu requeres Que tu requeiras
Ele requer Que ele requeira
Nós requeremos Que nós requeiramos
Vós requereis Que vós requeirais
Eles requerem Que eles requeiram

OBS.: O pretérito perfeito do indicativo desse verbo é regular (requeri, requereste, requereu, 
requeremos, requerestes, requereram).

VERBOS DEFECTIVOS

São  considerados  defectivos  os  verbos  que  não  possuem  conjugação
completa.  Há três  tipos  de verbos defectivos:  os  impessoais,  os  unipessoais  e  os
pessoais.

Os impessoais e os unipessoais são verbos que só se conjugam em algumas
formas devido à sua significação.  São   impessoais verbos como os  que indicam
fenômenos naturais: alvorecer, amanhecer, anoitecer, chover, chuviscar, estira, gear,
orvalhar,  relampejar,  trovejar,  ventar,  etc.,  que são usados normalmente apenas na
terceira pessoa do singular: 

“Anoiteceu calmamente sobre o cale”
“Chovia muito”.

Os unipessoais exprimem vozes de animais e são normalmente conjugados na 
terceira pessoa (singular e plural):

“O cão latiu durante a noite inteira.”
“As onças rosnam ao redor da cabana.”

Os pessoais não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou 
eufônicos. São divididos em três grupos.

Primeiro grupo – Estes verbos não são empregados na primeira pessoa do singular
do presente do indicativo; consequentemente, não apresentam presente do subjuntivo,
e  seu  imperativo  se  limita  às  pessoas  diretamente  provenientes  do  presente  do
indicativo.  É  o  caso  de  abolir,  aturdir,  banir,  carpir,  colorir,  delinquir,  demolir,
exaurir, extorquir, retorquir, entre outros.

Segundo grupo – São verbos que só apresentam as formas arrizotônicas (nós e vós)
do presente do indicativo. Em termos práticos, pode-se dizer que só são empregados
naquelas  formas em que o radical  vem seguido de  –i.  Não possuem presente do
subjuntivo, e seu imperativo se limita às formas diretamente retiradas do presente do
indicativo. É o caso de aguerrir, combalir, comedir-se, falir, fornir, foragir-se, remir.



Terceiro  grupo –  Reúne  três  verbos:  adequar,  precaver e   reaver,  conjugados
apenas nas formas arrizotônicas do presente do indicativo e dos tempos derivados.

Testes

1) A peça ..............  ontem. Se vocês ................ vê-la, é melhor reservar os ingressos.
a) estreiou — veem
b) estreiou — vêm
c) estreou — vem
d) estreou — vêm
e) estreou — veem

2) Como .................. a licença, ............... novo prazo para o encerramento da licitação.
a) reouveram — requereram
b) reouveram — requiseram
c) rehouveram — requereram
d) rehaveram — requiseram
e) reaveram — requereram

3) Assinale a alternativa incorreta em relação ao emprego das formas verbais:
a) No momento necessário, ele interveio na discussão.
b) Se eu previr os gastos, ficarei mais tranquilo.
c) Fernando reouve os bens que havia perdido.
d) Requeiro, por meio deste, minha inscrição no concurso.
e) Se eu transpor os termos, deixarei a frase mais elegante.

4) Quando .................. preocupado com algum problema, não .................... a vida e 
não ............... com as pessoas. 
a) estiver — maldiga — te indisponhas
b) estiveres — maldiga — te indisponhas
c) estiver — maldiga — se indisponha
d) estiveres — maldize — te indisponhas
e) estiver — maldize — se indisponha

5) Se ................ a calma, é possível que ............... o que ................  para teus irmãos.
A) mantermos — remediamos — fizestes
B) mantivermos — remediemos — fizeste
C)  mantermos — remedeiemos — fizeste
D) mantivermos — remediemos — fizestes
E)  mantermos — remediemos — fizeste

6) Se você ......................... o trato,  vou contar tudo a nossos amigos. Você ............... 
ontem comigo que, se ..................... o que perdeu, dividiria o total  com os pobres.
A) desfizer — conveio — reouvesse
B) desfizer — conviu — reavesse
C) desfizer — conviu — reouvesse
D) desfaz — conveio — reaver
E) desfazer — conviu — reavesse

7) Quando você ................. o muro, ...................... um contato mais demorado 
e ..................... o que realmente sou,  perceberá quão grande era o seu engano.  
A) transpor — manter — ver
B) transpor — mantiver — vir
C) transpor — mantiver — ver



D) transpuser — mantiver — vir
E) transpuser — manter — ver

8) Se ela ........................... o espaço que ...................... e ...................... seus quadros 
na  noite da estra fará sucesso. 
A) obtiver — requereu — expuser
B) obter — requisitou — expuser
C) obtiver — requereu — expor
D) obter — requereu — expuser
E) obtiver — requis — expor

9) Se você ............. no próximo domingo e ............... de tempo, ................. assistir à 
final  do campeonato.
A) vir — dispor — vá
B) vir — dispuser — vai
C) vier — dispor — vá
D) vier — dispuser — vá
E) vier — dispor — vai

10) Não nos ............; façamos tudo que ............, sem, contudo, nos ............. a críticas 
descabidas.

A) preocupamos — pudermos — expormos
B) preocupemos — pudermos — expormos
C) preocupemos — podermos — expusermos
D) preocupamos — podermos — expusermos
E) preocupemos — pudermos — expusermos

11) Eles ......... as equipes intactas; mas poderão modificá-las se isso ............. a todos.

A) mantiveram — convir
B) manteram — convier
C) mantiveram — convier
D) manterão — convir
E) manteram — convir

12) Peço-te: ......................... pacientes, ....................-lhe uma resposta positiva, para 
que assim lhe ...................... como exemplo de tolerância.

A) sejemos — damos — servimos
B) sejamos — demos — sirvamos
C) sejamos — damos — servimos
D) sejemos — demos — sirvamos
E) sejamos — demos — servimos

13) Depois que o sol  se .........................,  haverão de .......................... as atividades.

A) pôr — suspender
B) por — suspenderem
C) puser — suspender
D) puzer — suspender
E) pôr — suspenderem

14) Se a testemunha  não ................ a seu favor, talvez você não ................. o imóvel.



A) intervisse — reouvesse
B) interviesse — rehavesse
C) intervisse — reavesse
D) interviesse — rehouvesse
E) interviesse — reouvesse

15) Conforme .................... o advogado,  não ........................ ao presidente da 
empresa as condições do contrato.

A) prevera — conveio
B) prevera — conviram
C) previra — convieram
D) previra — conviram
E) previra — conveio

16) ..............................-se a remessa da mercadoria porque não se ........................ 
adequadamente as formalidades legais.
A) Sustou — proveram
B) Susteu — provieram
C) Susteve — proviram
D) Susteu — proveram
E) Sustou — provieram

17) Se você ....................... de tempo e ...........................toda a atenção, 
ao .......................... a obra, encontrará muitos erros.
A) dispuser — manter — revir
B) dispor — mantiver — rever
C) dispuser — mantiver — rever
D) dispor — manter — rever
E) dispuser — mantiver — revir

18) ........................ graves problemas que o ................., durante vários anos,  no porto,
e,  com isso,  impediram que ............................ em tempo devido à sua promoção.
A) Sobreviram — deteram — requeresse
B) Sobreviram — detiveram — requisesse
C) Sobrevieram — deteram — requisesse
D) Sobreviram — detiveram — requeresse
E) Sobrevieram — detiveram — requeresse

19) Marque a incorreta: Recomendo-te estes passos:
A) mede tuas terras;
B) calcula a metragem quadrada;
C) põe-te a adubá-la com húmus vegetal.
D) distribua bem esse fertilizante;
E) e não deixes excesso aqui e ali.

20) Descobri o que tu deves fazer, amigo:
A) revê teus depósitos bancários;
B) requer o passaporte;
C) distribui teus bens supérfluos;
D) viaja com tua família;
E) e não espalhe isso aos outros.

21) João, dou-lhe estes conselhos:
A) levante-se da cama cedo;
B) faça ginástica todas as manhãs;
C) tome café sem pressa;



D) sorria a toda a sua família;
E) e leva o cachorro a passear;

22) Assinale os itens em que todas as formas verbais de PROVER, PREVER, 
REAVER, ENTRETER, INTERVIR estejam perfeitamente corretas no mais-que-
perfeito do indicativo:
A) provera, previra, reouvera, entretivera, interviera
B) provera, prevera, reouvera, entretivera, interviera
C) provira, prevera, reouvera, entretivera, interviera
D) provera, previra, reouvera, entretera, intervirá
E) provira, previra, reavera, entretivera, interviera

23) Ele .................... a seca e .................. a casa de mantimentos.
A) preveu – proveu
B) prevera – provirá
C) previra – proviera
D) preveu – provera
E) previu – proveu

PREENCHA CORRETAMENTE

1) Se ele ................................. (haver) comunicado o fato, nós teríamos ido até lá.

2) Quando você ..................................... (obter) a resposta, avise-me.

3) Espero que tu .......................... (estar) com muita saúde.

4) O vendedor .................................. (manter) a palavra e me fez o mesmo preço.

5) Espero que isso não ................................. (ser) um incômodo para você.

6) Ontem nós ............................... (reaver) os documentos.

7) O policial ......................................... (deter) o marginal.

8) Ela só viajará se ................................... (obter) uma autorização especial.

9) .............................. (Ser) mais persistente, menina, e conseguirás a aprovação.

PARTICÍPIOS DUPLOS OU ABUNDANTES

Alguns verbos possuem duas formas equivalentes para o particípio: uma regular (com
terminação –do) e outra irregular. As formas regulares são empregadas na voz ativa
com os auxiliares TER e HAVER. Já as irregulares, são usadas com os auxiliares SER
e ESTAR. 

Ele tinha acendido a vela.          →        A vela está acesa.

Ela havia benzido a criança.      →        A criança foi benta.

A forma regular do particípio de alguns verbos, entretanto, desapareceu 
completamente:



Escrever → escrito (escrevido)
Fazer → feito (fazido)
Dizer → dito 
Pôr → posto 
Cobrir → coberto

Nesses casos, usa-se a forma irregular com qualquer auxiliar.

Foi dito.       →    Está dito.
Havia dito.   →   Tenho dito.

Foi posto.       →    Está posto.
Havia posto.   →   Tenho posto.

* Em alguns verbos como GASTAR, GANHAR e PAGAR, o particípio regular está em 
fase de desaparecimento, por isso se dá preferência ao uso do irregular.

Foi gasto → Tenho gasto / tenho gastado
Foi ganho → Tenho ganho / tenho ganhado
Foi pago → Tenho pago / tenho pagado

* Há uma tendência a usar-se o particípio irregular “PEGO” com qualquer auxiliar. No
entanto,  essa  forma  está  errada,  devendo  se  usada  apenas  a  forma  regular
“PEGADO”. 

Ele foi pegado pela polícia.
Jamais tinha pegado um passarinho.
VERBOS PART. REG. PART. IRREG. VERBOS PART. REG. PART. IRREG.
Abrir X aberto imergir imergido imerso
Aceitar aceitado aceito imprimir imprimido impresso
acender acendido aceso inserir inserido inserto
Benzer benzido bento limpar limpado limpo
Cobrir X coberto matar matado morto
concluir concluído concluso morrer morrido morto
Dizer X Dito omitir omitido omisso
eleger elegido eleito pagar X pago
entregar entregado entregue pegar pegado X
enxugar enxugado enxuto pôr X posto
escrever X escrito prender prendido preso
expulsar expulsado expulso romper rompido roto
expressar expressado expresso salvar salvado salvo
exprimir exprimido expresso soltar soltado solto
extinguir extinguido extinto submergir submergido submerso
Fazer X feito suspender suspendido suspenso
Frigir frígido Frito tingir tingido tinto
Fritar fritado Frito ver X visto
ganhar X ganho vir X vindo
gastar X gasto

VERBOS DERIVADOS

DERIVADOS DE VIR:



1) Se ............................................................ novas dificuldades, enfrentá-las-emos
com coragem. (SOBREVIR - Futuro do Subjuntivo)

2) Aceitei o cargo, embora não me ...................................... . (CONVIR – 
Imperfeito do Subjuntivo)

3) Daí ............................................... todas as discórdias. (ADVIR – Pretérito 
Perfeito do Indicativo)

4) Se ela ....................... e eu a ...................... faremos as pazes. (VIR/VER - 
Futuro do Subjuntivo)

5) Se me ...................................................., casarei com a viúva. (CONVIR – 
Futuro do Subjuntivo)

DERIVADOS DE VER:

6) Quando ................. os custos, faremos o orçamento. (PREVER – Futuro Subj.)
7) ....................... Helena é muito difícil, mas se eu a .................................. dir-lhe-

ei que lhe mandaste um beijo. (REVER - Infinitivo pessoal e Futuro do Subj.)
8) Se ........................................... a crise do petróleo, não teríamos construído 

rodovias faraônicas. (ANTEVER - Imperfeito do Subjuntivo)

DERIVADOS DE TER:
9) Ele se ................................... calmo. (MANTER – Pretérito Perfeito do Indic.)

10) Se nos ............................................................ mais demoradamente na análise 
da questão, compreenderemos tudo. (DETER - Futuro do Subjuntivo)

11) Já nos ............................... muito com soluções irreais. É impossível 
nos ............................ por mais tempo. (ENTRETER – Pretérito Perfeito do 
Indicativo e DETER - Infinitivo Pessoal)

12) Quem ........................ mais pontos hoje, será campeão. (OBTER – Fut. Subj.)
13) É fácil .................................................... pontos no exame, mas, se 

não .......................................... os conhecimentos durante nossa vida, de nada 
adiantará. (OBTER - Infinitivo Pessoal e MANTER - Futuro do Subjuntivo)

DERIVADOS DE PÔR:
14) Quando eles ......................................... seus pontos de vista e não 

se ................................... aos nossos, aceitaremos a negociação. (REFAZER e 
SOBREPOR - Futuro do Subjuntivo)

15) É interessante não ........ nossas idas sem explicá-las. (IMPOR – Infin. Pes.)
16) Se ...................................... a música a tempo, teríamos concorrido. (COMPOR 

- Imperfeito do Subjuntivo)
17) Se .............................. recurso jurídico e ................................. de argumentos 

convincentes, venceremos a causa. (INTERPOR e DISPOR - Futuro do Subj.)
18) Se ninguém se .................. , poderemos começar a aula. (OPOR – Fut. Subj.)
19) Os chefes ............................. várias restrições à reivindicação do funcionário, 

mas ele não se  ......................................... . (OPOR e DETER – Pret. Perf. Ind.)
20) Em relação às suas convicções belicosas, o líder jamais se .......................... . 

Ao contrário, recomendava aos companheiros que não se ............................. 
de continuar a luta. (DETER – Pret. Perf. Ind. e ABSTER – Imperf. Subj.)

VERBO ARGUIR

Presente do Ind. Imperativo Afirm. Presente do Subj. Imperativo Neg.
arguo
arguis
argui
arguimos

—
argui
argua
arguamos

argua
arguas
argua
arguamos

—
arguas
argua
arguamos



arguis
arguem

argui
arguam

arguais
arguam

arguais
arguam

Pretérito Perfeito Pret. + que Perf. Futuro do Subj. Pret Imperf. Subj.
argui
arguiste
arguiu
arguimos
arguistes
arguiram

arguira 
arguiras
arguira
arguíramos
arguíreis
arguiram

arguir
arguires
arguir
arguirmos
arguirdes
arguirem

arguisse
arguisses
arguisse
arguíssemos
arguísseis
arguissem

Infinitivo Pessoal Futuro do Pres. Futuro do Pret. Pret. Imperf. Indic.
arguir 
arguires
arguir
arguirmos
arguirdes
arguirem

arguirei 
arguirás
arguirá
arguiremos
arguireis
arguirão

arguiria 
arguirias
arguiria
arguiríamos
arguiríeis
arguiriam

arguia 
arguias
arguia
arguíamos
arguíeis
arguiam

VERBO REAVER

Presente do Ind. Imperativo Afirm. Presente do Subj. Imperativo Neg.
—
—
—
reavemos
reaveis
—

—
—
—
—
reavei
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Pretérito Perfeito Pret. + que Perf. Futuro do Subj. Pret. Imperf. Subj.
reouve
reouveste
reouve
reouvemos
reouvestes
reouveram

Reouvera
reouveras
reouvera
reouvéramos
reouvéreis
reouveram

reouver
reouveres
reouver
reouvermos
reouverdes
reouverem

reouvesse
reouvesses
reouvesse
reouvéssemos
reouvésseis
reouvessem

Infinitivo Pessoal Futuro do Pres. Futuro do Pret. Pret. Imperf. Ind.
reaver 
reaveres
reaver
reavermos
reaverdes
reaverem

reaverei 
reaverás
reaverá
reaveremos
reavereis
reaverão

reaveria 
reaverias
reaveria
reaveríamos
reaveríeis
reaveriam

reavia 
reavias
reavia
reavíamos
reavíeis
reaviam

VERBO PROVER

Presente do Ind. Imperativo Afirm. Presente do Subj. Imperativo Neg.
provejo
provês
provê
provemos
provedes
proveem

—
provê
proveja
provejamos
provede
provejam

proveja
provejas
proveja
provejamos
provejais
provejam

—
provejas
proveja
provejamos
provejais
provejam

Pretérito Perfeito Pret. + que Perf. Futuro do Subj. Pret. Imperf. Subj.
provi Provera prover provesse



proveste
proveu
provemos
provestes
proveram

proveras
provera
provêramos
provêreis
proveram

proveres
prover
provermos
proverdes
proverem

provesses
provesse
provêssemos
provêsseis
provessem

Infinitivo Pessoal Futuro do Pres. Futuro do Pret. Pret. Imperf. Ind.
prover
proveres
prover
provermos
proverdes
proverem

Proverei
proverás
proverá
proveremos
provereis
proverão

proveria
proverias
proveria
proveríamos
proveríeis
proveriam

provia 
provias
provia
províamos
províeis
proviam

VOZES VERBAIS

1 – VOZ ATIVA

Quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. 
Os pais educam os filhos.
O caçador abateu a ave.
O vento agitava as águas.
Eu o acompanharei.

2 – VOZ PASSIVA

Quando o sujeito é paciente,  isto é,  sofre ou recebe a ação expressa pelo
verbo.

Os filhos são educados pelos pais.
A ave foi abatida pelo caçador.
As águas eram agitadas pelo vento.
Ele será acompanhado por mim.

a) Analítica
Quando  o  verbo  é  constituído  pelo  verbo  ser seguido  pelo
particípio do verbo que se quer empregar.  Os exemplos acima
estão, pois, na voz passiva analítica.

b) Sintética ou pronominal
É constituída  por  verbo  transitivo  direto  empregado  na  terceira
pessoa do singular ou do plural, acompanhado por pronome "se".
Esse  "se"  é  denominado  partícula  apassivadora  ou  pronome
apassivador.

Vende-se um terreno. Constroem-se açudes.
Dar-se-ão conflitos. Planta-se árvore.
Cortaram-se plantas. Pintar-se-ão as paredes.



Alugam-se os apartamentos. Compram-se
apartamentos.
Entregar-se-iam as encomendas.

Obs.1: Só poderá haver voz passiva quando os verbos forem transitivos diretos, à exceção
de OBEDECER e RESPONDER (a coisas, não a pessoas),  casos de verbos transitivos
indiretos em que se admite a transformação de voz
Obs. 2: Nem todo verbo transitivo direto terá transformação de voz. Veja:

Maria tem dois filhos. (Dois filhos são tidos por Maria)

Paulo levou um tombo. (Um tombo foi levado por Paulo)

3 – VOZ REFLEXIVA

O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente e faz uma ação cujos efeitos
ele mesmo sofre. O pronome reflexivo significa “a si mesmo”.

O caçador feriu-se. O menino penteou-se.
Lavo-me. Lançamo-nos à água.

4 – VOZ RECÍPROCA

O pronome reflexivo significa “um ao outro” – há ideia de reciprocidade.

Eles se cumprimentaram.

Tratamo-nos como irmãos.

Os carros se chocaram.

PASSOS PARA A TRANSFORMAÇÃO DA VOZ ATIVA EM PASSIVA

1- O Objeto Direto se transforma em Sujeito (CUIDADO: o Sj pode mudar a flexão

verbal)

2- O verbo principal (sempre na última posição) vai para o particípio

3- Surge o verbo SER no tempo do verbo principal (observar o Sj para a flexão)

4- O sujeito se transforma em agente da passiva, precedido pela preposição POR.

(por + o = pelo; por + a = pela; por + os = pelos; por + as = pelas)

5- Objetos  Indiretos,  Adjuntos  Adverbiais,  Apostos,  outras  funções  e  verbos

auxiliares permanecem como e onde estão.

SUJEITO VTD OBJ. DIRETO



O garoto Fazia perguntas

Perguntas eram feitas pelo garoto

SUJEITO VERBO AUX.+ PRINCIPAL AGENTE DA PASSIVA

EXERCÍCIOS – Passar da Voz Ativa para a Passiva e vice-versa:

(a) A prática tem demonstrado as vantagens de alterar as normas.

(b)  Os candidatos continuam podendo retirar os cartões.

(c)  A professora tinha ficado corrigindo, durante dez horas consecutivas,

as provas da segunda série.

(d)  Naquele  ano,  os  advogados  passaram  a  receber  seus  honorários

através de um caixa expresso.

(e) A  justiça  acabou  condenando  ao  pagamento  integral  das  verbas

trabalhistas o banco réu.

(f)   A reunião havia sido marcada para o dia 10 pelos diretores lojistas.

(g)  A rua ia sendo varrida pelos lixeiros.

(h)  Os candidatos foram examinados por quem?

(i) O resultado já era sabido antes mesmo de publicadas as notas.

(j)  Um sol de rachar era esperado para aquele fim de semana, apesar da

chuva.

IDENTIFIQUE A VOZ:



(a) Podaram-se as árvores da pracinha.

(b) Destruiu-se a cidade.

(c) Alimentaram-se os náufragos.

(d) Cumprimentaram-se e abraçaram-se com alegria.

(e) Visitamo-nos e enfeitamo-nos para a festa.

(f) Os pais contemplam-se nos filhos.

(g)  Olhei-me no espelho e saí. 

(h)  Os dois pretendentes insultaram-se.

(i) Fazia anos que não se viam.

(j) Muitas vezes, atrapalhamo-nos  uns aos outros.
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