
     

 
 

       Fichas de Português 

               

            Bloco IX        

 
     Estruturas Gramaticais 

 
Verbo haver 
Conjugação perifrástica : 
haver + infinitivo 
Перифрастическая   конструкция 
 haver + infinitivo 
Construcţia perifrazică  haver + infinitivo 
 
Revisões : 
Pretérito Imperfeito do Indicativo 

 
Verbo haver 
 

 Presente 
Indicativo 

Pretérito 
Perfeito  

Pretérito 
Imperfeito 

Futuro simples 
 

Eu hei houve  havia  haveria 

Tu hás houveste  havias haverias 

Você, ele, ela há houve  havia haveria 

Nós havemos houvemos  havíamos haveríamos 

Vocês,eles, elas hão houveram  haviam haveriam 

 
O verbo haver  pode ter o mesmo significado que ter, suceder, existir, estar, dar. 
 
      Exemplos:  
                 1. Há torradas para o pequeno almoço. 
                 2. O que houve entre vocês? 
                 3. Há imensas oportunidades na Austrália. 
                 4. Havia pouca gente na festa. 
                 5. Há um concerto magnífico do Rodrigo Leão hoje á noite . 
 

 

Haver de + Infinitivo 
 
 

Haver de + Infinitivo usa - se para indicar  acções futuras, implica vontade e decisão em realizar uma 
determinada acção 
 
Exemplos : 
 
      1. Hei de  aprender   russo 
      2. Havemos de esclarecer este mal entendido 
      3. Hão  de arranjar trabalho 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pretérito Imperfeito do 

Indicativo 

 
Usamos o Pretérito Imperfeito do Indicativo para indicar 
acções realizadas no passado, mas não terminadas. Assim há 
uma certa continuidade da acção. Podemos também usar o 
Imperfeito para substituir o condicional. Quando queremos 
referir acções que acontecem ao mesmo tempo, também 
usamos o Imperfeito. 
 
Exemplos:   Quando era criança, fazia muito desporto 
                    Antigamente comia imensos gelados 
                    Depois de sair do emprego, o Anatoly ia jogar 

futebol 
                    Gostava de ser uma boa profissional 
                     Podia dar-me uma informação, se faz favor 

                       A Margarida tinha dois anos quando foi para o 
Colégio Inglês 
Enquanto a Margarida escrevia, o Filipe falava com 
ela. 

 

 
Pretérito Imperfeito do Indicativo 

 
Verbos regulares - 1ª. conjugação -ar 

 morar    

Eu morava    

Tu moravas    

Ele/ela morava     

Nós morávamos    

Eles/Elas/Vocês moravam    

 
Verbos Regulares – 2ª. e 3ª. conjugação –er ou –ir 

 Comer Abrir   

Eu comia abria   

Tu comias abrias   

Ele/ela comia abria   

Nós comíamos abríamos   

Eles/Elas/Vocês comiam abriam   

 
 Os verbos da 2ª e 3ª conjugações têm a mesma terminação no Imperfeito- verbos regulares 

 
Verbos Irregulares 

 Ser Ter Vir Pôr 

Eu era tinha vinha punha 

Tu eras tinhas vinhas punhas 

Ele/ela era tinha vinha punha 

Nós éramos tínhamos vínhamos púnhamos 

Eles/Elas/Vocês eram tinham vinham punham 
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