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1.  Lê as frases. 

a. O futebol era o desporto preferido dos alunos da minha escola. 

b. Os alunos tinham pedido ao professor umas raquetes de badminton. 

c. O professor procurou as raquetes, mas estas tinham desaparecido. 

d. Os alunos jogaram voleibol, porque não havia raquetes. 

e. O professor garantiu que encontrará as raquetes desaparecidas. 
 

1.1. Sublinha todas as formas verbais aí presentes. 
 

1.2. Identifica as formas verbais que não podem ser separadas por funcionarem como um 
conjunto. 

__________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Tendo em conta as respostas que deste em 1.2., indica as alíneas que incluem verbos no 

pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. _________________________________ 

2.  Atenta na frase. 

Quando os meus pais chegaram a casa, o meu amigo já tinha ido embora. 
 

2.1. Identifica a forma verbal no pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. 
 

2.2. Seleciona, entre as opções abaixo, aquela que completa corretamente a frase seguinte. 
 

O pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo é usado para expressar uma ação… 
 

     a. que se repete no momento atual. 

     b. passada, mas não concluída. 

     c. passada, anterior a outra também passada. 

     d. que se vai realizar num momento posterior ao presente. 

 

3.  Reescreve as frases, colocando os verbos principais no pretérito mais-que-perfeito composto 
do indicativo. 

 

a. Os alunos jogarão ténis nas aulas de Educação Física. 
 

__________________________________________________________________________________ 

b. Como atleta de competição, a Daniela faz muitos esforços. 
 

__________________________________________________________________________________ 

c. A equipa de futebol da escola obteve bons resultados. 
 

__________________________________________________________________________________ 

d. O Daniel não viu o jogo. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 



4.  Completa as frases com verbos no pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. 
 

a. A minha melhor amiga ___________________________________________________ 

b. O professor de Educação Física ___________________________________________ 

c. Os primos do Pedro e tu _________________________________________________ 

d. A prática de desporto regular _____________________________________________ 

 
 
5.  Lê as frases. 
 

a. A Leonor estuda muito.   ____________________________________   

b. Alfredo, estuda muito!     ___________________________________ 

c. Queres ir à cantina, João?   __________________________________ 

d. Trabalham muito os meus pais.  ______________________________ 

 
5.1. Refere, em cada frase, se o constituinte destacado é sujeito ou vocativo. 

 
 

6.  O vocativo, que exprime uma interpelação ou chamamento, deve ser sempre isolado através 
da colocação de vírgula(s). 

6.1. Lê as frases e reescreve-as, colocando a vírgula corretamente, de modo a isolares o 
elemento que desempenha a função sintática de vocativo.  

 

a. – Preciso do livro da Beatriz Ana. 

b. – Ó Alexandre fala mais alto! 

c. – Quando foste a minha casa Francisco eu tinha ido às compras. 

d. – Susana a Sofia já te ligou? 

e. – Meninos vamos abrir os livros na página 22. 

f. – É necessário que estudem mais Andreia e Luís. 

g. – A tua irmã está a chamar-te querido. 

 
7.  Escreve três frases em que utilizes um vocativo em diferentes posições da frase. Respeita as 

indicações seguintes. 
 

a. No início da frase 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
b. A meio da frase 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
c. No fim da frase 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 


