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PORTUGUÊS – MODOS DO VERBO  

Você já estudou e viu que verbos no modo indicativo indicam algo real, certeza. 
Veja agora outro modo de indicar os fatos.  
 

1. Complete as frases com os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações 
necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso, isto é, que pode ou não 
acontecer. 
 

a. Se as ararinhas ____________________ mais filhotes, poderiam voltar ao seu habitat 
mais rapidamente. (ter) 
 

b. Se não ____________________ os cativeiros, as ararinhas já estariam extintas. 
(existir) 

 
 

c. Se as cabras não ____________________ soltas não alterariam a caatinga, e as 
ararinhas teriam mais chances de sobreviver. (ficar)  
 
 

2. Leia outro trecho da entrevista de Ziraldo.  

 
Responda:  
 

a. O que Ziraldo faria se ganhasse na loteria?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b. Como seria a mágica de Ziraldo?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Se você fosse o menino maluquinho no Livro das Mágicas, qual mágica inventaria?  
Eu resolveria a vida de todo mundo que vive em torno de mim. Quando penso que 
ganhei na loteria, me imagino quebrando o galho de todo mundo, ninguém teria 
problema. Penso muito nisso, na vida das pessoas que estão ao meu redor, queria 
que todo mundo fosse feliz, tivesse uma vida tranquila. Então, a mágica seria assim: 
qualquer pessoa que tivesse problema, eu “tum”, resolveria.  
 



  

 
3. Complete as frases com as formas verbais entre parênteses. 

 
a. Se ele ____________________ o Menino Maluquinho, ele resolveria a vida de todo 

mundo. (ser) 
 

b. Se ele ____________________ na loteria, ninguém mais teria problema. (ganhar). 
 

c. Se qualquer pessoa ____________________ problema, ele resolveria. (ter) 
 
 

4. Agora é sua vez. Pense em alguma coisa que gostaria de ser, de fazer ou de ter e 
escreva um parágrafo que comece assim: 
 
Se eu ___________________________________________________, eu 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Você reparou que todas as formas verbais usadas nessas atividades indicam 
algo incerto, duvidoso, isto é, que pode ou não acontecer? 
 

Esse modo do verbo que expressa o fato como algo incerto, que pode ou não 
acontecer, como uma possibilidade, é chamado de: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 


