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1. Sublinha os verbos existentes nas frases.  
 

a. Antes desta, o cão nunca tinha conhecido outra família.  

b. Este cachorro tinha um nome pouco comum. 

c. Os donos não o queriam em casa.  

d. O cão gostava dos donos.  

e. O Táxi nunca tinha estado no meio da rua.  

f. Ele não encontrou o caminho de casa.  

g. Antes de partir, o Táxi já tinha suspeitado disto.  

h. A senhora que apanhava um táxi assistiu a tudo.  

 
1.1 Agrupa corretamente os verbos anteriormente sublinhados.  
 

Verbo principal Verbo auxiliar (dos tempos compostos) 
  

 
 
1.2. Retira do quadro anterior.  

a. dois verbos da primeira conjugação: __________________________________________________ 

b. dois verbos da terceira conjugação: ___________________________________________________  

 
2. Completa o quadro, indicando o modo, o tempo, a pessoa e o número das formas verbais de 
cada frase. 
 

Frases Tempo Modo Pessoa Número 

O cachorro chamava-se Táxi.     
Ele viverá feliz na companhia dos motoristas.     
Nós adotámos o cão.     
Agora, o cachorro está feliz.     
O cachorro e os taxistas permanecerão felizes.     

Ele acompanhava os taxistas.     
Tu viste este cão.     

 
 
 
 
 
 



 
3. Completa cada uma das frases com a forma do verbo apresentado entre parênteses, no tempo 
e no modo indicados.  
 
a. Futuro simples do indicativo  

Amanhã, todos os cães _________________ (ter) uma casa.  

b. Pretérito perfeito do indicativo  

Ontem, o motorista __________________ (receber) este cachorro.  

c. Pretérito imperfeito do indicativo  

Todos ___________________ (ver) o cão junto dos taxistas.  

d. Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo  

Quando o taxista apareceu, o cão já __________________ (estar) junto do carro.  

e. Imperativo 

 __________________ (acompanhar) o cão.  

 
4. Assinala com X o tempo e o modo em que se encontram as formas verbais apresentadas.  
 

Formas verbais 
Indicativo 

Imperativo 
Presente Futuro Pretérito 

perfeito 
Pretérito 

imperfeito 
Pretérito mais-que-
perfeito composto 

passeou       

abandonaram       

explicarão       

explicaram       

tinham feito       

fazei       

ia       

ide       

fecharemos       

 
 
5. Escreve o infinitivo e o particípio das formas verbais dadas. 
 

Formas verbais Infinitivo Particípio 
construíste   

tinha realizado   

contaram   

farei   

realizas   

tínhamos sonhado   

reconhecias   

estudavas   

tinhas dito   

contarão   
 


