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Leia este pequeno trecho da crônica Liberdade, de Cecília Meireles, atentandose para as locuções verbais presentes nele.
Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde
a essa palavra LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas e
hinos, a ela se têm levantado estátuas e monumentos, por ela se tem
até morrido com alegria e felicidade.
MEIRELLES, Cecília. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro: Record, p.9.

De maneira geral, as locuções verbais são formadas por
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter, haver, ser, estar, ir, poder...)

+

VERBO PRINCIPAL (v.p.)
(qualquer verbo numa das formas
nominais: infinitivo, particípio, gerúndio)

1. Transcreva as quatro locuções verbais encontradas nesse trecho de texto.

Há locuções que se distinguem das demais. São os TEMPOS COMPOSTOS.
Os TEMPOS COMPOSTOS são assim formados:

VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)

+

VERBO PRINCIPAL (v. p.)
(verbo no particípio)

Exemplos

1. Tenho falado. (v. auxiliar TER + v. p. particípio)
2. Havia falado. (v. auxiliar HAVER + v. p. particípio)
3. Teria falado. (v. auxiliar TER + v. p. particípio)
4. Houvesse falado. (v. auxiliar HAVER + v. p. particípio)
2. Sendo assim, das locuções transcritas por você, no exercício anterior, quais
são verbos em tempo composto?

Os TEMPOS COMPOSTOS de pretérito, do modo indicativo, são dois:
•• pretérito perfeito composto
•• pretérito mais-que-perfeito composto

PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO
Presente do indicativo
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)
Eu tenho estudado.
Tu tens estudado.
Ele tem estudado.
Nós temos estudado.
Vós tendes estudado.
Eles têm estudado.

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)
Eu hei estudado.
Tu hás estudado.
Ele há estudado.
Nós havemos estudado.
Vós haveis estudado.
Eles hão estudado.

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO COMPOSTO
Presente do indicativo
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)
Eu tinha estudado.
Tu tinhas estudado.
Ele tinha estudado.
Nós tínhamos estudado.
Vós tínheis estudado.
Eles tinham estudado.

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)
Eu havia estudado.
Tu havias estudado.
Ele havia estudado.
Nós havíamos estudado.
Vós havíeis estudado.
Eles haviam estudado.

3. Preencha as lacunas com o pretérito perfeito composto. O verbo principal está
entre parênteses.

a) O homem 								 na varanda. (cantar)
b) Nós 								 em casa. (trabalhar)
b) Meus amigos 								 tarde. (dormir)
b) Tu 								 em seu diário? (escrever)
e) Eu 								 as matérias em dia. (pôr)
4. Agora, preencha as lacunas com o pretérito mais-que-perfeito composto. O verbo
principal está entre parênteses.

a) O homem 								 na varanda. (cantar)
b) Nós 								 em casa. (trabalhar)
c) Meus amigos 								 tarde. (dormir)
d) Tu 								 em seu diário? (escrever)
e) Eu 								 as matérias em dia. (pôr)

Os TEMPOS COMPOSTOS de futuro, do modo indicativo, são dois:
•• futuro do presente
•• futuro do pretérito

FUTURO DO PRESENTE COMPOSTO
Futuro do presente
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)
Eu terei estudado.
Tu terás estudado.
Ele terá estudado.
Nós teremos estudado.
Vós tereis estudado.
Eles terão estudado.

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)
Eu haverei estudado.
Tu haverás estudado.
Ele haverá estudado.
Nós haveremos estudado.
Vós havereis estudado.
Eles haverão estudado.

FUTURO DO PRETÉRITO COMPOSTO
Futuro do pretérito
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)
Eu teria estudado.
Tu terias estudado.
Ele teria estudado.
Nós teríamos estudado.
Vós teríeis estudado.
Eles teriam estudado.

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)
Eu haveria estudado.
Tu haverias estudado.
Ele haveria estudado.
Nós haveríamos estudado.
Vós haveríeis estudado.
Eles haveriam estudado.

5. Os exemplos abaixo foram transcritos do livro Doze reis e a moça no labirinto
do vento, de Marina Colasanti. Sublinhe as locuções verbais encontradas
neles e circule as que são também tempo composto.
a) “Tecer era tudo o que queria fazer.” (p. 15)
b) “Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma.” (p. 16)
c) “Na certa, - pensou o rei mais surpreso do que assustado, - estou tendo um
pesadelo.” (p. 18)
d) “De fato, na manhã seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar cheiro ou
rastro.” (p. 18)
e) “Tendo obtido da moça a promessa de que tudo faria conforme o explicado,
deitou-se a rainha logo ao escurecer...” (p. 23)
f) “E aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, fazendo surgir
dos pés plantados no gramado duas lindas pernas...” (p. 27)
g) “Nunca antes essa ideia tinha estado com ele.” (p. 34)
h) “E conduzindo-a até o lugar onde já havia posto seu travesseiro, ajudou-a a
deitar-se...” (p. 42)
COLASANTI, Marina. Doze reis e a moça no labirinto do vento. Rio de Janeiro: Nórdica, 1985.

Também há tempos compostos no modo SUBJUNTIVO:
PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO
PRESENTE DO SUBJUNTIVO
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO COMPOSTO
Imperfeito do subjuntivo
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)

FUTURO COMPOSTO
Futuro do subjuntivo
VERBO AUXILIAR (v.a.)
(ter ou haver)

+

Particípio
VERBO PRINCIPAL (v. p.)

