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Pretérito-mais-que-perfeito 

Usamos o Pretérito-mais-que-perfeito para referir-nos a um fato que antecede outro fato no 
passado. A formação é: 


Imperfeito do verbo ter + particípio (sempre no masculino!) 

Particípios regulares 

- ar: -ado(as) (revitalizado/a, transformado/a, beijado/a, festejado/a)

- er/ir: - ido(as) (resolvido/a, permitido/a, dividido/a, conferido/a)


⚠  Não confundir com o gerúndio!  

A terminação do gerúndio é -ndo e fica sempre no masculino!


	 A Covid19 está transformando a vida de muitas pessoas.

	 As pessoas passam olhando para a casa.


1. Derivação: complete a tabela  

Verbo Substantivo Particípio

Revitalizar Revitalização revitalizado/a 

Transformar 

Entrevista 

Registro

Avanço

Plano

Teste 

Roubo

Viagem
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A pandemia chegou e se alastrou rapidamente pelo país, mas só  
 um mês depois, o governo começou a tomar medidas. 

Quando o governo começou a tomar medidas, a pandemia já tinha se alastrado por todo o país. 
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Particípios irregulares 

2. Escreva orações no mais-que-perfeito, utilizando a conjunção quando:

Exemplo:
17:30 - você saiu 18:30 - eu cheguei

Você já tinha saído quando eu cheguei.
Quando eu cheguei, você já tinha saído. 

a) 6:25 - eu desembarquei 6:40 - eles chegaram

………………………………………………………………………………………………………………

b) 10:15 - a aula começou 10:25 - eu entrei na sala

………………………………………………………………………………………………………………

c) 20:00 - a biblioteca fechou 20:03 - fui entregar o livro

………………………………………………………………………………………………………………

d) 11:34 - você terminou o trabalho 15:00 - eu te encontrei 

………………………………………………………………………………………………………………
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Dizer Dito

Pôr Posto 

Escrever Escrito

Morrer Morto 

Cobrir Coberto 

Abrir Aberto 

Vir Vindo 

Pagar Pago 

Aceitar Aceito 

Gastar Gasto 

Fazer Feito 
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e) 20 de outubro - eu vi o filme 27 de outubro - você me convidou para o cinema

………………………………………………………………………………………………………………

f) 2016 - nós nos conhecemos 2017 - minha filha nasceu

……………………………………………………………………………………………………………

3. Um assalto – Leia o texto 

Marta e Carlos moram juntos no centro de Lisboa, mais precisamente no Bairro Alto. Eles 
costumam ficar em casa todas as noites, mas ontem resolveram sair. Foram jantar fora e, como 
tinham comprado ingressos para o teatro na semana anterior, foram ver uma peça no Teatro D. 
Maria II. Quando lá chegaram, o espetáculo já tinha começado. A peça foi muito interessante e 
eles estavam muito satisfeitos e descontraídos. Quando saíram do teatro, já era uma da manhã, 
mas, mesmo assim, decidiram passar pelo bar irlandês para tomar um chope. Ao mesmo tempo, 
enquanto se divertiam na sua noitada, alguém estava assaltando a casa deles. Eles voltaram para 
a casa às três da manhã e, quando chegaram na porta de casa, viram que o vidro da janela da 
sala estava quebrado. Nesse momento ficaram preocupados e a descontração que tinham sentido 
antes desapareceu imediatamente. Alguém tinha arrombado a casa. O que tinha acontecido? 

a. Responda: 

a)  O que é que Carlos e Marta fizeram ontem à noite? 

.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  

b)  O que aconteceu no final da noite?

 ............................................................................................................................................................
............. ................................................................................................................................... ...........
........................... .................................................................................................................................

b. Explique as palavras: 

noitada ................................................................................................................................................

descontraídos ......................................................................................................................................
arrombar ..............................................................................................................................................
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c. Complete com os verbos no mais-que-perfeito composto: 

sair               fugir                deixar             esquecer 

Marta e Carlos chegaram à rua deles às três da manhã. O ladrão saiu às duas e meia. Quando 

chegaram, o ladrão já .................................... Marta não tinha a chave da porta, 

porque ................................. as chaves em casa. Carlos queria telefonar para a polícia, mas 

percebeu que .................................... o celular no restaurante. Eles não queriam entrar em casa 

porque estavam com medo. Eles não sabiam se o ladrão já ....................................... 

d. Complete o diálogo com os verbos nos tempos adequados (PPS, Imperfeito e mais-que-
perfeito): 

Depois de ir buscar o celular no restaurante, Carlos telefonou imediatamente para a polícia. A 
polícia chegou já eram quatro e meia da madrugada e eles estavam muito cansados. Já em 
casa... 

Carlos: Boa noite, senhor policial. 
Policial: Boa noite. Então, qual foi a ocorrência?  
Carlos: Quando nós ................................... (chegar) em casa, o vidro da janela ............................ 
(estar) quebrado. 
Policial: Que horas ................................... (ser ) quando os senhores ............................. (chegar) 
em casa?  
Carlos: A gente ............................... (voltar) para casa por volta das três da manhã. 
Eu ....................................... (ver) no relógio antes de chegar. 
Policial: Os senhores ........................... (conversar) com algum vizinho?  
Carlos: Não. Não ................................ (ver) ninguém. 
Policial: Onde é que os senhores ......................................... (estar) . 
Carlos: Nós ..................................... (ir) a um bar, mas antes ........................................... (ir) ao 
teatro. ............................................ (estar) tão animados e agora... 
Policial: Bom, vamos ver o que é que o ladrão ............................... (roubar). 
Então é tudo. Depois nós telefonamos. Primeiro temos que investigar este caso para saber o que 
aconteceu . 
Carlos: Muito obrigado, senhor policial. Ficaremos à espera. 
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