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Diálogo: Desastre! 
 

Amiga: Meu Deus! O que foi que aconteceu? 

Azarado: Um desastre! Bati o carro. 

Amiga: Mas como? 

Azarado: Na hora H, o freio falhou. 

Amiga: Alguém se machucou? 

Azarado: Não, ninguém. Foi só o susto. Mas meu carro acabou. 

Amiga: Ninguém? Ainda bem! Então não se aborreça. A gente, que anda o dia inteiro de carro, 

para cima e para baixo, está sujeito a essas coisas. A batida parece que foi feia, mas 

talvez você tenha tido sorte. Poderia ter sido pior. E o seu seguro, naturalmente, vai 

pagar o prejuízo... 

Azarado: É aí que está o problema. Sempre tive seguro. Mas, ultimamente, tenho tido problemas 

no escritório. Poucos clientes, pouco dinheiro, você sabe como é. Por isso deixei de 

pagar o seguro. Anos e anos pagando e nenhum acidente. Agora... 

Amiga: Que situação! Garanto que se você tivesse pagado o seguro direitinho, você não teria 

batido. É sempre assim. 

Azarado: É, eu sei. Azar meu! 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem: pensador.com 
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Tempos compostos do indicativo 
 

Pretérito Perfeito Composto 

É formado pelo verbo ‘ter’ ou ‘haver’ no presente simples + o particípio do verbo principal. No Brasil, 

preferivelmente usamos o verbo TER.  

O pretérito perfeito composto é usado para expressar uma ação que iniciou no passado, mas ainda não 

terminou. Normalmente acompanha expressões como: ultimamente, desde, esses dias... 

 

“Ando muito cansada ultimamente. Tenho trabalhado muito.” 

“Ele tem estado triste, porque seu cachorrinho faleceu.” 

 

 

 

 

 

Particípios 
 

Particípios regulares: 

AR → ADO 

ER → IDO 

IR → IDO 

Particípios irregulares: 
dizer dito 

fazer feito 

escrever escrito 

ver visto 

abrir aberto 

cobrir coberto 

vir vindo 

pôr posto 
 

 
  

   Particípio do verbo principal 

 verbo 

auxiliar 

 
COMPRAR VENDER PARTIR 

Eu tenho 

comprado vendido partido 
Ele, ela, você tem 

Nós temos 

Eles, elas, vocês têm 
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A. O que você tem feito ultimamente? Por quê? 

Ultimamente, eu tenho viajado muito, por isso hoje quero ficar em casa. Ou 

... por isso não tenho visto meus colegas. 

 

1. (trabalhar muito)  

Ultimamente, eu  

2. (ficar em casa) 

 

3. (dormir até tarde) 

 

4. (descansar) 

 

5. (ir ao cinema) 

 

6. (não fazer nada) 

 

7. (gastar muito dinheiro) 

 

8. (não vir aqui) 

 

9. (não telefonar) 

 

10. (comer fora) 

 

 

B. O que vocês têm feito desde que chegaram aqui? 

Desde que chegamos, nós só temos trabalhado porque nosso trabalho está atrasado. Ou... e não temos 

tido tempo para mais nada. 

 

1. (só estar doente) 

 

2. (só ter problemas) 

 

3. (só falar em vocês) 

 

4. (só escrever cartas) 

 

5. (só comer e dormir) 

 

6. (só ouvir bobagens) 

 

7. (só ficar em casa) 
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8. (só chover) 

 

9. (só fazer frio) 

 

10. (não fazer sol) 

 

 

 

C. Pretérito perfeito (falei) ou pretérito perfeito composto (tenho falado)? Conjugue os verbos entre 

parênteses com o tempo adequado. 

 

1. (vir) Ontem, nós ........................................ aqui mas não havia ninguém. 

2. (vir) Ultimamente, Manoel  ........................................ aqui duas vezes por semana. 

3. (perder) Eu ........................................ muito tempo com você desde que você chegou. 

4. (fazer) Depois que ........................................ fortuna, ele não trabalhou mais. 

5. (fazer) O rapaz está feliz porque ........................................ bons negócios ultimamente. 

6. (ter) Desde o início do mês, eles ........................................ reuniões diariamente porque estão 

preparando um grande projeto. 

7. (perder) Ele ........................................ o relógio no cinema. 

8. (telefonar) Desculpe, eu não ........................................ porque estava muito ocupado. 

9. (fazer) Eles ........................................ muita economia ultimamente porque querem comprar uma 

casa maior. 

10. (ver) Eu não o ........................................ nas nossas festas ultimamente. Por onde ele anda? 

 

D. Ela está muito nervosa. Ela tem tido problemas no escritório ultimamente. 

 

1. Ela está trabalhando e estudando.  

Ela tem estado muito ocupada. 

2. Ela está mais magra. 

 

3. Ela está sem dinheiro. 

 

4. Ela está pensando em viajar 

 

5. Ela vai receber um aumento de salário. 

 

6. Ela vai casar no mês que vem. 
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Fale sobre estes últimos meses. O que você tem feito ultimamente? 
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