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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Pretérito 

 

Leia:  

Um presente muito especial 

 

João não via a hora que chegasse seu aniversário, no início do mês de agosto. Contava os 

dias, as horas e os minutos, pois sabia que ganharia um jogo eletrônico, pelo qual esperava com 

tanta ansiedade.  

O tempo passou lentamente, mas finalmente chegou o dia tão esperado. Ao acordar, olhou 

para o lado e junto à sua cama estava o brinquedo de seus sonhos.  

Súbito saltou da cama, deu pulos de alegria e correu para chamar o irmão e mostrar-lhe 

seu presente. Seus olhos brilhavam de satisfação quando, juntamente com o irmãozinho, 

começou a brincar.  

Durante toda a tarde não saíram de perto do novo brinquedo. Foi só quando já estava 

quase escurecendo que lembraram de convidar um amigo de João, o qual morava no mesmo 

prédio, para brincar com eles.  

Assim que telefonou para o amigo, ele correu para o apartamento e os três brincaram até a 

hora do jantar.  

Disponível em: <http://www.portaladm.adm.br>. 

 

Questão 1 – No trecho “[...] pois sabia que ganharia um jogo eletrônico [...]”, o verbo “ganharia” 

aponta para um fato que: 

a) acontecia na vida de João.  

b) aconteceu na vida de João.  

c) aconteceria na vida de João.  

d) poderia acontecer na vida de João.  

 

Questão 2 – Levando-se em consideração a função desempenhada pelo verbo “ganharia”, pode-

se afirmar que ele foi flexionado no tempo: 

a) pretérito perfeito  

b) pretérito imperfeito  

c) pretérito mais-que-perfeito  

d) futuro do pretérito  

http://www.portaladm.adm.br/Portinstrumental/p7.htm
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Questão 3 – Na passagem “[...] pelo qual esperava com tanta ansiedade”, o verbo no pretérito 

“esperava” tem como referente:  

a) “Um presente muito especial”.  

b) “seu aniversário”.  

c) “o início do mês de agosto”. 

d) “um jogo eletrônico”.  

 

Questão 4 – Na oração “O tempo passou lentamente [...]”, o advérbio “lentamente” modifica o 

sentido do verbo no pretérito “passou”, exprimindo:  

a) modo  

b) lugar  

c) tempo  

d) intensidade  

 

Questão 5 – No segmento “Foi só quando já estava quase escurecendo [...]”, o verbo no pretérito 

destacado é: 

a) de ligação porque indica um estado.  

b) intransitivo porque tem sentido completo.  

c) transitivo direto porque precisa de complemento com preposição.  

d) transitivo indireto porque precisa de complemento sem preposição.  

 

Questão 6 – Sublinhe os verbos no pretérito que compõem este período do texto: 

 

“Assim que telefonou para o amigo, ele correu para o apartamento e os três brincaram até a hora 

do jantar.” 

 

Os verbos sublinhados acima indicam: 

a) ações  

b) estados  

c) modos de ser  

d) atributos  

 

Questão 7 – Identifique a frase em que o verbo no pretérito expressa um fato inacabado:  

a) “Ao acordar, olhou para o lado [...]” 

b) “[...] deu pulos de alegria [...]” 

c) “Durante toda a tarde não saíram de perto do novo brinquedo.” 

d) “[...] o qual morava no mesmo prédio [...]” 


