AIT 14 – 05
Os tempos verbais:
Modo Indicativo:
Subjuntivo:

exprime ação real, categórica, certa.
exprime ação irreal, hipotética, duvidosa.

Presente:
 Fato que ocorre no momento da fala.
Jaime se aproxima da garota.
 Ações e estados permanentes.
Tibúrcio é primo do Jaime.
 Verdades universais ou conceitos genéricos.
A raiz quadrada de nove é três.
 Uma ordem amena.
Você me traz o giz, por favor.
 Ação habitual ou freqüente.
Eu acordo quando o galo canta.
 Para dar mais vivacidade a eventos passados.
1934: meu avô entra na Maria-fumaça em busca de sossego.
 Futuro imediato.
Vou hoje à noite ao Ceasa.
Pretérito Perfeito:
 Ações não habituais, já concluídas.
Josafá fez um bolo de banana com cebolas.
Pretérito Imperfeito:
 Ações habituais.
Eu jogava futebol todas as tardes.
 Ações passadas ainda não concluídas.
Pedrita cozinhava feijão quando Matias derrubou a porta.
 Ação planejada, mas não realizada.
Eu pretendia comer todo o doce, mas meu irmão foi mais esperto.
Pretérito Mais-que-perfeito:
 Expressa um fato concluído antes de outro também concluído.
Quando Tibúrcio chegou, Maria já havia partido.
 Em certas frases exclamativas.
Quem me dera ir a Marte.
 Em situações formais da língua escrita.
O papa viera ao Brasil a convite do governo.
 Para substituir o imperfeito do subjuntivo.
Ele se comporta como se fora (=fosse) meu amigo.
Futuro do presente:
 Fatos de realização provável, desde que se obedeçam a certas condições.
Se você vier, assarei o carneiro.
 Em interrogações, incertezas, dúvidas, suposições.
Será que ele virá? Estaremos preparados para isso?
 Ação futura antes de outra também futura.
Já teremos terminado o serviço quando eles chegarem.
Futuro do pretérito:
 Fato futuro em relação ao passado.
O Henrique jurou que tiraria um dez.





Quando ligado a fato condicional.
Ele tiraria um dez, se tivesse estudado.
Incertezas ou dúvidas.
Eu tinha uns trinta e oito anos quando vim para cá.
Expressão de desejo, em tom polido.
Você poderia me emprestar o livro?

SUBJUNTIVO:
Presente:
 Fatos presentes ou futuros quando há incertezas ou dúvidas.
Talvez Jaime se aproxime da garota.
Pretérito Perfeito:
 Fatos passados que supostamente estão concluídos.
É possível que Josafá tenha feito um bolo de banana com cebolas.
 Possíveis fatos passados em relação a um fato futuro.
Quando você chegar, é possível que ele tenha comido todas amoras.
Pretérito Imperfeito:
 Uma condição hipotética que teria uma certa conseqüência; pode se referir ao passado, ao presente
ou ao futuro.
Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado.
Se ele estivesse aqui agora, poderia ajudar.
Se ele viesse amanhã, poderia ajudar.
(Se ele vier amanhã, poderá ajudar.)
Pretérito Mais-que-perfeito:
 Expressa um fato hipoteticamente concluído antes de outro também concluído.
Se você tivesse estudado mais, eu lhe daria uma tartaruga.
Futuro:
 Indica uma condição hipotética, incerta; presente ou futura.
Se você vier, assarei o carneiro.
Quando você voltar, eu lhe darei uma fatia de abacaxi.
 Ação futura que se passa antes de outra ação também futura.
Só irão ao parque aqueles que tiverem obtido nota maior que sete.
IMPERATIVO: expressa ordem, pedido.
Lisbela, traga-me água!
Não fume aqui, por favor.
Como se forma o imperativo afirmativo?
Para o TU. Eu como, tu comes. Come!
Para o VÓS. Eu como, vós comeis. Comei!
Para o VOCÊ. Quero que você coma. Coma!
Para o VOCÊS. Quero que vocês comam. Comam!
Para o NÓS. Quero que nós comamos. Comamos!
Como se forma o imperativo negativo?
Para TODOS. Quero que (pronome) (verbo no presente do subjuntivo)

