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Diálogo  
(extraído do livro Muito Prazer, página 247) 
 

Marcos: Susana, onde você gostaria de passar as férias? 
Susana: Em Florianópolis. Por quê? 
Marcos: Porque você me falou que precisa de férias. 
Susana: Eu falei que preciso, mas não posso. 
Marcos: Mas, Susana, você tem que fazer planos, do contrário, nunca vai tirar férias. 
Susana: Eu tinha feito planos de viagem faz uns dois anos, mas meu chefe me despediu. Ele 

disse que eu precisava melhorar meu inglês e fazer um curso de informática. Aí, foi 
aquele corre-corre para arrumar outro emprego. 

Marcos: Mas conseguiu, não? 
Susana: Consegui, mas estou pagando minhas dívidas agora. Além disso, faço aulas de inglês 

e de espanhol. E meu novo chefe já falou para eu voltar para a faculdade. 
Marcos: Tudo bem, mas não custa sonhar. 
Susana: Então vai lá... eu faria uma viagem a Cancun, compraria um monte de bugiganga e 

não estudaria nem trabalharia mais. 
Marcos: Tudo bem que é sonho, mas não precisa exagerar. 

 
Modo indicativo – Mais-que-perfeito composto 
O mais-que-perfeito composto é formado pelo verbo ‘ter’ ou ‘haver’ no imperfeito + o particípio 
do verbo principal. Ele é usado para expressar um fato passado já concluído antes de outro 
também passado. 
 
“Eu não comprei o jornal, porque ele já tinha comprado.” 
“Ele veio de ônibus, porque tinha vendido o carro.” 
“Quando eu cheguei, eles já tinham ido embora.” 

Mais-que-perfeito composto 
 

 
 

   COMPRAR VENDER PARTIR 

Eu tinha 

comprado vendido partido Ele, ela, você tinha 
Nós tínhamos 

Eles, elas, vocês tinham 
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Particípios 
Particípios regulares: 

Formado a partir do INFINITIVO: 
 
 
 
 

- AR + ADO 
- ER + IDO 
- IR + IDO 

     Particípios irregulares:    
dizer dito 
fazer feito 

escrever escrito 
ver visto 

abrir aberto 
cobrir coberto 

vir vindo 
pôr posto 

ganhar ganho/ ganhado* 
gastar gasto/ gastado* 
pagar pago/ pagado* 

 

  
 
Complete as frases abaixo com os verbos entre parênteses no pretérito mais-que-perfeito. 
(discutir) Eu estava nervoso, porque tinha discutido com meu chefe. 
 
1. (pensar) Ele queria passar as férias nas montanhas. Ela já ........................................................ nisso. 
2. (resolver) Eu já ........................................................... sair quando ela telefonou. 
3. (partir) O avião já ............................................................. quando chegamos ao aeroporto. 
4. (comprar) Ela gostou daquele apartamento, mas você já .......................................................  uma casa. 
5. (ir) Quando o professor chegou, os alunos já ................................................................... embora. 
6. (vender) Nós fomos para o Rio de ônibus porque ............................................................... nosso carro. 
 
Complete o diálogo com os verbos indicados no pretérito perfeito (exemplo: eu comprei) ou no 
mais-que-perfeito composto (exemplo: eu tinha comprado). 
 
Zuleica: Eu ando tão cansada ultimamente! Ontem ................................................ (trabalhar) o dia 

inteiro. 
Elis: Mas, ontem foi domingo. Eu bem que te ................................................ (ligar), mas acho que 

você ................................................ (sair). 
Zuleica: É, eu ................................................ (ir) ao escritório pegar alguns documentos. 

Elis: Cuidado, Zu. Não é bom trabalhar tanto assim! 
Zuleica: Eu sei. Na sexta, quando você me ................................................ (perguntar) se eu 

................................................ (terminar) os relatórios, eu ................................................ (dizer) que 
não. Lembra? 

Elis: Agora lembro. Mas, seu chefe ................................................ (dizer) que você podia terminar 
na segunda-feira, não? 

Zuleica: Ele ................................................ (mudar) de ideia. 
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Use os verbos indicados para narrar uma situação. Observe na linha do tempo qual ação ocorreu 
primeiro. Use o pretérito perfeito (estudei) e o mais-que-perfeito composto (tinha estudado). 
 

estudar fazer a prova 
    

 
sua colega / acabar o relatório 

 
você / fazer relatório 

    
 

você / pagar a conta 
 

seu amigo / oferecer pagar a conta do 
restaurante 

    
 

Mais-que-perfeito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O carro não estava onde ele tinha deixado.” 
“O carro não estava onde ele deixara.” 
 

 

 FALAR VENDER ABRIR 

Eu falara vendera abrira 
Ele, ela, você falara vendera abrira 

Nós faláramos vendêramos abríramos 
Eles, elas, vocês falaram venderam abriram 
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