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Diálogo (extraído do livro Muito Prazer, página 201) 
 

Marcelo: Faz tanto tempo que não vou a uma festa junina... 
Cláudia: Jura? Eu não perco uma. 

Marcelo: Mas onde tem festa junina hoje em dia? 
Cláudia: Em São Paulo, tem nas escolas ou em algum SESC. 

Marcelo: Eu quero ir a uma este ano. Eu me lembro com saudade de quando eu era 
pequeno. Eu sempre ia às festas juninas. A gente fazia a festa na rua de 
casa. Os vizinhos se reuniam e cada um preparava uma coisa. O seu 
Antônio tocava sanfona. Nós levávamos a pipoca. A dona Elza levava as 
batatas-doces. A gente colocava as batatas na fogueira. O seu João levava 
o pinhão. A gente se divertia muito. 

Cláudia: Eu também tenho saudade da minha infância. As festas juninas eram 
muito comemoradas na minha cidade. Na verdade, elas ainda são. Eu sou 
do interior da Bahia e lá as pessoas ainda comemoram festas como o 
bumba meu boi e as juninas. 

Marcelo: Eu gostaria de ir a uma dessas festas um dia. 
Cláudia: Eu tenho planos de ir à Bahia no ano que vem. Você já está convidado. 

Marcelo: Obrigado, Cláudia. Vou pensar nisso com carinho. 
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Verbos Regulares no Pretérito Imperfeito do indicativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos Irregulares no Pretérito Imperfeito do indicativo 
 

 

 

 

Imperfeito do 
Indicativo Morar Vender Abrir 

Eu morava vendia abria 
Ele, ela, você morava vendia abria 

Nós morávamos vendíamos abríamos 
Eles, elas, vocês moravam vendiam abriam 

Imperfeito do 
Indicativo Ser Ter Vir Pôr 

Eu era tinha vinha punha 
Ele, ela, você era tinha vinha punha 

Nós éramos tínhamos vínhamos púnhamos 
Eles, elas, vocês eram tinham vinham punham 



 
 

 
 
6 

 

 
 

 
 
Pretérito Imperfeito do Indicativo 
 
O pretérito imperfeito do indicativo é usado para: 

• narrar fatos no passado que não foram 
concluídos, 

• descrever hábitos passados ou ações repetidas, 
• indicar ações que estavam acontecendo quando 

outra aconteceu (geralmente interrompendo a 
primeira), 

• designar fatos passados contínuos ou 
permanentes, 

• exprimir ações duradouras não limitadas no 
tempo. 

 

Palavras-chave: 
• Antigamente... 
• No passado... 
• Naquela época... 
• Quando eu era criança... 
• Antes... 

 

Complete as frases com os verbos entre parênteses no pretérito imperfeito do indicativo: 
 

1. (fumar) Antigamente, eu fumava muito. 
2. (discutir) Antigamente, ele .................................. com todo mundo. 
3. (escrever) Antigamente, eles ....................................... para nós toda a semana. 

4. (comer) Antigamente, ele .................................. muito pouco. 
5. (ser/ter) Antigamente, a cidade ........................... mais bonita porque ... ........................ mais árvores. 
6. (pôr) Antes, eles ............................... paletó e gravata para trabalhar.  
7. (fazer/pôr/lavar) Antes, ele ........................... café, ................................... a mesa e ................. .............. a louça. 
Agora, ele não faz mais nada. 
8. (ser/ir/ter) Quando nós ............................ crianças, ................................. a pé para a escola porque no ssa 
família não ............................... carro. 
9. (estar) Ontem, eu não fui trabalhar porque ................................. com febre. 
10. (estar/ser/ter) O carro que ................................. na nossa garagem ................................. antigo e 
................................. quatro portas. Ele não está mais lá. 
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Complete as frases com os verbos entre parênteses no pretérito imperfeito do indicativo: 

 

1. (ir) Tudo ............................. muito bem até que ele chegou.  
2. (conhecer/ser) “Apesar da pouca idade, já .................................. os danos 
que a solidão ................ capaz de causar.” (Paulo Coelho, em Brida) 
3. “Feliz .............(ser) Adão, que .......................... (viver) num eterno presente, 
num eterno domingo. O que ............................... (vir) depois da passagem da 
sombra da noite não era o dia seguinte, era o mesmo dia, ou até o dia 
anterior, quem se ..............................................(importar)? (Veríssimo, Em algum 
lugar do paraíso) 

4. Jean-Paul, um velho observador do mar e das fortunas humanas, ................................... 
(achar) que as duas coisas se ............................................ (parecer). Os ricos também 
................................. (vir) em ondas como o mar, e mesmo que quebrasse na costa como as 
ondas, atrás viriam outros, e outros, e mais outros. Cada onda ................ (ser) diferente, mas 
o mar ................. (ser) sempre o mesmo, assim como cada geração de ricos era diferente, mas 
a riqueza que a ................................................. (impelir) para a praia, e para o seu restaurante, era 
constante e confiável. ................................... (poder) subir ou descer – como a maré – mas não 
..................................... (falhar).  (Veríssimo, Em algum lugar do paraíso) 
5. “Era a primeira vez que, no processo de nossa aprendizagem da realidade da Guiné-
Bissau, nós ..................................... (entrar) em contato com um grupo de camponeses. 
Interessava-nos captar como eles .......................... (ver) a si mesmos em suas relações com o 
Partido e com o Governo, no quadro geral da luta pela reconstrução nacional: o que 
.......................... (significar) para eles esta luta à qual ......................... (haver) dado seu apoio(...)” 
(Paulo Freire, em Cartas à Guiné-Bissau) 

Pretérito Imperfeito Composto 
 
É formado pelo verbo ESTAR como auxiliar, no imperfeito do indicativo, e o verbo principal no 
gerúndio: 
 
“Ela estava dormindo, quando ele chegou.” 
 

Imperfeito do verbo ESTAR       +       gerúndio do verbo principal: 
 

Eu estava 
Ele, ela, você estava 

Nós estávamos 
Eles, elas, vocês estavam 

 
falando 
escrevendo 
partindo 

 
 
  



 
 

 
 

9 

Formação do gerúndio: 
Infinitivo do verbo principal –R + NDO: 
 

 
 

 

 
O imperfeito composto tem a mesma função que o simples, ambos correspondem a uma 
ação contínua no passado. 
 
Complete as frases com os verbos entre parênteses no pretérito imperfeito composto ou perfeito do 
indicativo: 
 

1. (almoçar/tocar) Nós ............................................................. quando o telefone 
.......................................... 
2. (ver/apagar) Eles ............................................................. televisão quando a luz 
.............................................................. 

3. (pôr/começar) Ele ............................................................. o carro na garagem quando 
............................................................. a chover. 
4. (entrar/conversar) Quando o chefe ..........................................................., ele .......................................................  
com a secretária. 
6. (pensar/aparecer) Eu .......................................................... nela quando ela ............................................................. 
na minha frente. 
7. (ler/chamar) Eu ............................................................. o jornal quando ele me ....................................................... 
8. (apagar/pôr) Quando a luz ............................................................., eu ............................................................. a 
mesa para o jantar. 
 
ia + Infinitivo 
 
Neste caso, mostra-se a intenção de realizar uma ação, mas ela acaba não ocorrendo. 
 

1. (protestar) Eu  ia protestar, mas não tive chance. 
2. (ser) A festa  ............................................................. um sucesso, mas ninguém 
apareceu. 

3. (trazer) Eles ............................................................. flores para vocês, mas a loja estava fechada. 
4. (comprar) Nós ........................................................... a casa, mas achamos o preço muito caro. 
 
  

ALMOÇAR     
COMER     

SAIR     
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Todas as construções abaixo são possíveis...  
 
Eu trabalhei na padaria do Chico: 
por dois anos/ de 2009 a 2012/ a minha vida inteira/ há 
muitos anos/ por um tempo/ nas férias/ quando 
precisei de dinheiro/ dia 24 de julho de 2009/ em 
2009/ em julho. 
 
Eu trabalhava na padaria do Chico... 
antes de me casar/ quando houve o incêndio/ todos os 
dias/ das 5:00 às 14:00/ de segunda a sábado/ 
incansavelmente/ em 2009, quando eu era novo e 
inexperiente. 
 
Complete a história, escolhendo a forma correta dos 
verbos entre parênteses: (extraído do livro Muito Prazer) 
 
 Mariana (teve/tinha) dez anos quando (mudou/mudava) para o Rio Grande do Sul. Em 
Juiz de Fora, sua família (trabalhou/trabalhava) com venda de carros, mas depois que 
(mudaram/mudavam) para Porto Alegre (começaram/começavam) um novo negócio. Roberto, 
seu pai, (decidiu/decidia) abrir uma livraria. Ele (gostou/gostava) muito de ler quando (foi/era) 
criança. Seu avô (leu/lia) contos de fadas para ele todos os fins de semana. A livraria (fez/fazia) 
sucesso durante muitos anos. Mariana (foi/ia) lá com as colegas da escola para folhear livros. 
Elas (ficaram/ficavam) na livraria horas e horas. Agora, Roberto tem outro negócio porque a 
livraria (fechou/fechava). Ele tem um restaurante de comida italiana. 
 
Converse com os seus colegas e descubra o passado de cada um: 
O que você fazia no horário da aula de português 
antigamente? 
O que acontecia quando tinha 7 anos e fazia coisas 
erradas? 
A que horas ia dormir quando tinha 5 anos? 
O que cada membro da família tinha que fazer para 
ajudar em casa? 
O que você era obrigado a fazer, mas detestava? 
Qual restaurante ou bar você não “bota mais os pés” 
“nem que a vaca tussa”? 
Quem roía as unhas e ainda rói? 
Quem mentia muito? 
Quem batia em todo mundo? 
Quem era café-com-leite em todas as brincadeiras? 
Quem odiava pentear o cabelo? 
Quem era dedo-duro? 
Fonte: http://portuguesparahispanohablantes.blogspot.pt/2012/07/imperfeito-do-indicativo-musica.html 

http://portuguesparahispanohablantes.blogspot.pt/2012/07/imperfeito-do-indicativo-musica.html
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