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Agência de viagens 
 

Fábio: Desisti de viajar para a Europa 
Patrícia: Nossa! Por quê? Você sempre quis esta viagem! 

Fábio: Pois é! Hoje de manhã, estive na agência de viagens e nada deu certo lá. 
Patrícia: Como assim? 

Fábio: Para começar, eles queriam que eu pagasse tudo adiantado. Quando eu lhes disse 
que não tinha condições de pagar a viagem à vista, torceram o nariz e exigiram 
que eu arranjasse dois avalistas. Depois, embora avalista não fosse problema, 
não gostei nem do plano de pagamento nem da organização da firma. Assim não 
dá! 

Patrícia: Você tem razão. Quando a gente não está contente, não deve mesmo insistir. Por 
que você não vai ao meu agente de viagens? 
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Pretérito imperfeito do Subjuntivo 
 
 É formado a partir da terceira pessoa do plural do Pretérito Perfeito do Indicativo: 
 

 Pretérito 
Perfeito 

do 
indicativo 

Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 

Verbo Eles Eu Ele Nós Eles 
morar moraram morasse morasse morássemos morassem 
vender      
abrir      
chegar      
começar      
comprar      
conseguir      
desistir      
dirigir      
dizer      
dormir      
esquecer      
fazer      
ficar      
ler      
ouvir      
partir      
pedir      
poder      
pôr      
preferir      
sair       
servir      
subir      
ter      
trazer      
ver      
vir      
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Emprega-se o imperfeito do subjuntivo nos mesmos casos do presente do subjuntivo (com verbos de ordem, 

desejo, dúvida, sentimento, expressões impessoais, certas conjunções e estruturas com palavras definidas 
seguidas de pronome relativo). Estando o verbo da oração principal no pretérito (imperfeito, perfeito, mais-

que-perfeito ou futuro do pretérito), o verbo na oração dependente estará no imperfeito do subjuntivo. 
 

Complete com o pretérito imperfeito do subjuntivo. 
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Passe o verbo principal para o perfeito do indicativo (comprou), fazendo as modificações 
necessárias. 
 
Ela duvida que nós possamos ajudar. Ela duvidou que nós pudéssemos ajudar. 

1. Ela quer que eu fique. 
2. Duvido que você venha. 
3. Faço questão de que vocês me escutem. 
4. Ele pede uma bebida que não esteja gelada. 
5. Exigimos que ela nos ouça. 
6. É importante que ele pague a conta. 
7. Ele deseja que ela seja feliz. 
8. Sinto que ele não seja feliz. 
9. É melhor que você venha. 
10. Espero que você me compreenda. 

 
Passe o verbo principal para o imperfeito do indicativo (comprava), fazendo as modificações 
necessárias. 

 
1. É provável que ele fique. 
2. É melhor que você espere. 
3. Queremos que você leia a carta. 
4. Não temos certeza de que ele seja honesto. 
5. Eu espero que você venha. 
6. É importante que você leia isso. 
7. Gosto de você, embora você não goste de mim. 
8. Ele leva uma vida confortável embora ganhe pouco. 

 
Complete com o verbo entre parênteses no tempo adequado. 
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