
 

 

Nível: A2 

Uso do pretérito imperfeito 

1. Lê com atenção a informação abaixo. 

 

Pretérito Imperfeito do Indicativo 

 

Verbos regulares 

 

 falar beber abrir 

eu falava bebia abria 

tu falavas bebias abrias 

ele/ ela/ você falava bebia abria 

nós falávamos bebíamos abríamos 

eles/ elas/ vocês falavam bebiam abriam 

 
Verbos irregulares 

 

 eu tu ele/ ela/ você nós eles/ elas/ 

vocês 

Ser era eras era éramos eram 

Pôr punha punhas punha púnhamos punham 

Ter tinha tinhas tinha tínhamos tinham 

Vir vinha vinhas vinha vínhamos vinham 

Sair saía saías saía saíamos saíam 

Haver - - havia - - 

Ir ia ias ia íamos iam 

 

O Pretérito Imperfeito do Indicativo exprime ações não concluídas realizadas no 

passado e tem um valor durativo. Usamos o Pretérito Imperfeito do Indicativo, por 

exemplo, para: 

1. Contar recordações do passado; 

Antigamente andava na Escola Secundária Gil Vicente e tinha muitos amigos. 

2. Descrever uma ação habitual ou repetida no passado; 

Todos os sábados íamos ao cinema com a nossa tia Angélica. 

3. Falar de um facto do passado que pode opor-se ao presente; 

No meu tempo não havia Internet. Agora há. 

 



 

 

4. Duas ações simultâneas. 

Eu estava a fazer o exercício, quando a campainha tocou. 

 

Podemos também usar o Pretérito Imperfeito do Indicativo para pedirmos qualquer 

coisa com delicadeza. 

Queria um bolo de arroz e um sumo de laranja, se faz favor. 

Professor, importava-se de repetir a pergunta, se faz favor? 

 

2. Completa os espaços com os verbos no Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

 

1. Antigamente um café ___________________ (custar) cinquenta escudos. 

2. Dantes, a Maria ___________________ (ir) para a escola de autocarro. Agora vai 

com os pais. 

3. A D. Maria ___________________ (passar) o dia à janela a conversar com as 

vizinhas. 

4. Naquele tempo, as crianças ___________________ (brincar) na rua umas com as 

outras. 

5. A professora ___________________ (chegar) sempre atrasada. 

6. Nós ___________________ (estar) a dormir, quando o pai chegou. 

7. Dantes eu ___________________ (jogar) futebol. Agora pratico natação. 

8. ___________________ (querer) um pastel de nata, se faz favor. 

9. Antigamente, tu ___________________ (ir) mais vezes à praia. 

10. À sexta-feira, nós ___________________ (comer) sempre peixe grelhado na escola. 

11. Quando tu ___________________ (ser) pequeno, eu ___________________ -te 

(contar) muitas histórias. 

12. Quando o Manuel ___________________ (chegar) a casa, ___________________ 

(ler) sempre o jornal. 

 

3. Quando eu era mais novo! Completa o exercício com os verbos no Pretérito 

Imperfeito do Indicativo. Segue o exemplo. 

 

1. Viver no campo. Vivia no campo. 

2. Ter dois irmãos. _________________________________________________. 

3. Ter muitas galinhas. ______________________________________________. 

4. Alimentar as galinhas. ____________________________________________. 

5. Ajudar a  mãe em casa. ____________________________________________. 



 

 

6. Acordar cedo. ___________________________________________________. 

7. Comer torradas ao pequeno-almoço. _________________________________. 

8. Estudar num colégio. _____________________________________________. 

9. Ir a pé para o colégio. _____________________________________________. 

10. Gostar de estudar História. ________________________________________. 

11. Chegar a casa tarde. ______________________________________________. 

12. Brincar com os amigos até tarde. ____________________________________. 

13. Deitar-se cedo. __________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1.custava; 2. ia; 3. passava; 4. brincavam; 5. chegava; 6. estávamos; 7. jogava; 8. Queria; 9. ias; 10. 

comíamos; 11. eras; contava; 12. chegava; lia. 

3. 2. Tinha dois irmãos. 3. Tinha muitas galinhas. 4. Alimentava as galinhas. 5. Ajudava a mãe em casa. 6. Acordava 

cedo. 7. Comia torradas ao pequeno-almoço. 8. Estudava num colégio. 9. Ia a pé para o colégio. 10. Gostava de 

estudar História. 11. Chegava a casa às 16h00. 12. Brincava com os amigos até tarde. 13. Deitava-me cedo. 


