
 

 

Nível: B2 

Pretéritos (perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito) 

Preenche os espaços em branco com o tempo verbal adequado. 

 

Na sexta-feira, dia 13, (1)__________-me (encontrar) com o João no café para preenchermos o 

formulário de candidatura para o concurso Graffiticante, onde participam os melhores autores 

de grafítis do país. Nós, em anos anteriores, já (2)__________ (concorrer) a este concurso, 

promovido pela Câmara Municipal, mas este ano era diferente: este ano, nós queríamos 

ganhar! 

Quando (3) __________ (andar) na escola, eu e o João (4)__________ (estar) sempre a 

desenhar. (5)__________ (desenhar) em todo o lado: na rua, no autocarro e, bom, nas aulas 

também e, por isso, às vezes, os professores (6)__________-nos (pôr) de castigo. 

Bom, voltando à história do concurso. Nessa sexta-feira, demorámos toda a tarde a preencher 

o formulário para entregar na Câmara. Quando (7) __________ (chegar) lá, a secretaria já (8) 

__________ (fechar). Fechava às 5h e eram 5h10… O pior é que era o último dia! Só (9) 

__________ (dar) conta disso quando lemos o regulamento do concurso que (10) __________ 

(estar) na parede do corredor. Dia 13 era o último dia… Como é que nós não (11) __________ 

(reparar) no prazo? 

De repente, o João (12) __________-se (lembrar) que a vizinha dele, a Sra. Rosalinda, 

trabalhava na secretaria da Câmara. (13) __________ (correr) pelos corredores e (14) 

__________ (bater) a todas as portas à procura dela. Só passavam 10 minutos. Quase de 

certeza que ela ainda não (15) __________ (sair). Queríamos pedir-lhe que entrasse na 

secretaria e pusesse a nossa folha do formulário junto com as dos outros candidatos. Mas ela 

(16) __________-nos (dizer) que não, que, na semana anterior já (17) __________ (ter) uma 

discussão com o chefe e que não queria arranjar mais chatices.  

Perante aquela resposta, sentámo-nos, desanimados, num banco corrido em frente à porta da 

secretaria. Pus-me a ler novamente o regulamento do “nosso” concurso, em busca de uma 

solução para o problema… 

Foi então que (18) __________ (ler) as letras mais pequenas do regulamento, no fundo da 

folha. Dizia assim: «Nota: o formulário também pode ser entregue em formato eletrónico 

(Word ou PDF) até às zero horas do dia 13.» 

-- João!!... Prepara-te, porque nós vamos mesmo a este concurso, e vamos para ganhar! – 

gritei, dando-lhe um grande beijo na testa. 

 

Soluções: 1. encontrei; 2. tínhamos concorrido; 3. andávamos; 4. estávamos; 5. desenhávamos; 6. punham; 7. 

chegámos; 8. tinha fechado; 9. demos; 10. estava; 11. tínhamos reparado; 12. lembrou; 13. corremos; 14. batemos; 

15. tinha saído; 16. disse; 17. tinha tido; 18. li. 


