
ASPECTO VERBAL

É a duração do processo verbal. Ao aspecto, interessa a noção de início, 
curso,fim ou mesmo um instante da ação verbal. Há verbos que exprimem 

ação de longa duração como viajar, trabalhar e verbos que exprimem ação de 
curta duração como explodir, estourar, acordar.
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Modo indicativo
 Presente

Exprime:

a] Um fato que ocorre no momento em 
que se fala [.presente atua!].

 Escrevo uma carta para meus pais. 

 Raquel assiste a uma comédia na 
televisão.

b} Um fato habitual ou rotineiro 
{presente habitual ou freqüentativo].

 Vou ao colégio de manhã.

 Eles fazem o supermercado aos sábados.

c) Um fato ou verdade indiscutível, 
universal [presente universal ou 
durativo); Júpiter é o maior planeta do 
sistema solar.



O  Presente ainda pode ser usado 

para substituir:

 a] 0 futuro do presente.

 Nosso chefe viaja amanhã, (sentido de 
viajará]

 As equipes voltam na próxima semana, 
[sentido de voltarão'}

b) 0 pretérito perfeito em narrações 
[presente histórico ou narrativo].

 Após o impeachment, Collor deixa a 
presidência, (sentido de deixou] Com 
toda a inocência, o menino grita: "0 rei 
está nu!". (sentido de gritou]



Pretérito imperfeito
Exprime:

a] Quando se fala do passado, aquilo que 
então era presente.

 As crianças andavam de bicicleta pela 
praça. A festa continuava agitada.

b) Um fato ou ação habitual ou 
freqüente, no passado [pretérito imper
feito habitual ou frequentativo].

 Júlia ia à aula de dança, depois da escola. 
0 guarda multava os motoristas 
infratores.

 Em narrativas, um fato vago, impreciso 
(nesse caso usa-se o verbo ser].

 "Era no tempo do rei..."

 Era uma vez uma bruxa muito malvada.



O Pretérito Imperfeito ainda 

pode substituir:

 a] 0 futuro do pretérito.

 0 moço comia mais, se lhe 
oferecessem, (sentido de comeria] 
Este dinheiro bastava apenas para 
nós. (sentido de bastaria]

b) 0 presente, como forma de 
polidez ou delicadeza.

 Desejava sua contribuição nesta 
campanha, (sentido de desejo] A 
gerente preferia o pagamento à 
vista, (sentido de prefere]



Pretérito perfeito [simples e 

composto)

 0 pretérito perfeito simples exprime um 
fato concluído em relação ao momento 
em que se fala.

 Na semana passada, visitei a cidade de 
Ouro Preto. Daniel fez o exame de 
direção.

 0 pretérito perfeito composto exprime 
um fato passado que continua a se repetir 
no presente.

 O governo tem falado em reformas.

 Nos últimos meses, nós é que temos 
garantido seu sustento.



Pretérito mais-que-perfeito

[simples e composto]

 São formas equivalentes. Exprimem um fato passado, 
anterior a outro também passado.

 Meu irmão já comprara [ou tinha comprado) o carro, 
quando saiu a nova tabela de preços.

 O casal vivera [ou tinha vivido) momentos tensos, por 
isso sentiu alívio quando o sequestro acabou.



O Pretérito mais-que-perfeito 

pode substituir:

 a) 0 futuro do pretérito.

 O visitante ali ficara por alguns dias, se não 
tivesse chovido, [sentido de ficaria ou teria 
ficado)
b] 0 pretérito imperfeito do subjuntivo.

 "Se mais mundo houvera, lá chegaria... 
"[Camões] [sentido de houvesse ou tivesse 
havido)

 ■ Atenção
 • 0 pretérito mais-que-perfeito simples 

pode ser empregado para expressar desejo:

 Pudera eu ter o mesmo ânimo!
 Quem me dera ser assim tão forte!



Futuro do presente [simples e 

composto]

 0 futuro do presente simples exprime:

a] Um fato certo ou provável que ocorrerá 
posteriormente ao momento em que se fala.

 Haverá uma agência desse banco no prédio. 0 comércio 
abrirá aos domingos.

b] Um fato presente incerto ou hipotético.
Poderá o homem morar em Marte?
Será que o professor é gaúcho?

c] Pode indicar um valor imperativo, com tom de ênfase.

 Não roubarás.

 Você jantará esta noite em casa.

 0 futuro do presente composto exprime uma ação que 
estará concluída antes de outra posterior a ela:

 Até lá, todos terão esquecido este incidente 
desagradável.



Futuro do pretérito [simples 

e composto

O futuro do pretérito simples exprime:

a]Um fato futuro incerto ou hipotético, dependente de 
outro acontecimento.

 0 concerto começaria mais cedo, se houvesse público. Com 
a estabilidade econômica, viveríamos mais tranquilos.

b) Um fato incerto ocorrido no passado.

Seria a descoberta do país fruto do acaso?

c) A substituição do presente, como forma de respeito ou 
delicadeza.

 Eu recomendaria sua presença às 7 horas, em ponto, 
[sentido de recomendo]

 0 futuro do pretérito composto exprime um fato que 
poderia ter sido realizado após outro fato passado.

 0 passeio teria sido mais tranquilo se nos tivessem dado as 
informações corretas.



Modo subjuntivo

 Presente

Exprime:

 a) Um fato incerto ou duvidoso, em orações 
dependentes (subordinadas}.

 É possível que se faça justiça. Duvido que convoquem 
novo técnico para a Seleção.

 b) Uma dúvida, um desejo.

 Talvez o plano econômico dê certo. Que surjam bons 
políticos!



Pretérito imperfeito

Exprime uma condição 
ou hipótese.

Ela se casaria, contanto 
que comprassem um 
apartamento. 

Se recebesse o prêmio, 
voltaria às pesquisas.



Pretérito perfeito composto

 Exprime:

a] Um fato supostamente concluído no 
passado.

 Espero que tenham obtido os recursos 
necessários. 

 É bom que tenha feito o curso de inglês.

b] Um fato que será concluído no futuro, em 
relação a outro fato também futuro.

 Convém que ele tenha acordado antes que 
as crianças cheguem. 

 É prudente que nós já tenhamos enviado as 
malas, quando partirmos.



Pretérito mais-que-perfeito

composto

 Exprime uma ação que ocorreria no passado, antes de 

outro fato também passado.

 Se você tivesse lido o manual, teria feito a ligação 

certa. 

 Ainda que houvessem estudado pouco, foram 

aprovados.



Futuro [simples e composto)
 0 futuro do subjuntivo simples 

exprime um fato hipotético que pode 
acontecer ou não.

 Receberá boas notas, se estudar o 
suficiente. 

 O almoço será servido, quando todos 
chegarem.

 0 futuro do subjuntivo composto 
exprime um fato futuro terminado em 
relação a outro fato também futuro:

 Compraremos o imóvel, quando 
tivermos economizado.

 A família irá para a fazenda, assim que 
houverem terminado as aulas.



Modo Imperativo
0 imperativo pode ser:

 Afirmativo: Coma o chocolate;

 negativo: Não coma o chocolate.

 0 imperativo exprime ordem, 
pedido, conselho ou proibição.
Venha logo! Agasalhe-se bem!

 Sirva-se, colega!Não fume neste 
recinto.

 ■ Atenção

 0 imperativo pode ser substituído 
por uma frase nominal. Silêncio!
Fora!



 Podemos substituir, também, o imperativo
pelo infinitivo ou pelo gerúndio, para
expressar uma ordem.

 Marcar a resposta certa, [no lugar de
Marque a resposta certa.') Correndo, já!
[no lugar de Corra!)

 • É muito importante o tom de voz
empregado numa frase imperativa,
cujo sentido pode variar de um pedido para
uma ordem, dependendo
da entonação com que é dita. Expressões
que revelam cortesia, como
por favor, por gentileza, por obséquio,
tenha a bondade de, são comuns
em frases imperativas.



O ASPECTO NAS FORMAS 

NOMINAIS
 INFINITIVO IMPESSOAL : expressa o processo verbal 

propriamente dito, de modo vago, impreciso.

 É proibido colar cartazes na escola.

 Não é permitido entrar de short na Escola.

 GERÚNDIO: é a forma nominal que expressa uma ação 

em curso, isto é, que está se realizando.

 Estamos envelhecendo.

 PARTICÍPIO:  indica uma ação completamente 

acabada ou concluída.

 A empreiteira tinha asfaltado toda a  estrada.

 Teve a saúde melhorada ao longo do último ano.



PRINCIPAIS ASPECTOS (UFBA)

1. Pontual ou momentâneo:o processo é instantâneo, 
súbito.

Achei a prova do ENEM fácil.

2. Durativo, cursivo ou progressivo: ( o processo está 
em desenvolvimento, isto é, continua depois que 
se inicia.

Estou cantando.  Pedro continua  brincando.

3.    Permansivo : o processo terminou, mas seus 
resultados continuam por determinado tempo.

Aprendi a lição sobre verbos.

4. Incoativo ou inceptivo: indica o início da ação.

O trem partiu às 9h10.

Anoiteceu em Porto Seguro.



5.Conclusivo ou cessativo: indica o término do 
processo.

 Cheguei ao colégio às 6h40.

6. Iterativo ou frequentativo: o processo se 
repete.( Pode ser expresso pelos prefixos: 
re- (reler, rever) e por vários sufixos: -
ear(pentear), -ejar(gotejar), - icar
(bebericar), -ilhar(dedilhar), -iscar( 
chuviscar, petiscar), -itar(saltitar)

O pássaro saltitava na folha de mamão.

Maurício dedilhava as cordas  da guitarra , 
exercitando –se para o show.



7. Resultativo ou consecutivo: a ação traz 
um resultado( expresso pelos auxiliares: 
acabar a, chegar a, conseguir, lograr, vir 
a- todos com infinitivo)

Já cheguei a chorar por vocês.

8. Iminencial: a ação é iminente, está 
prestes a acontecer. Expresso por 
auxiliares estar, ir(ambos com gerúndio, 
ou infinitivo regido de a ou para.

Íamos caindo num penhasco.

Estamos  nos preparando para a festa 
da despedida!



“QUANDO ESTOU 

INQUIETO, EU FICO 

ATENTO”

AGORA É A HORA!

SUCESSO!

SANDRA


