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Festas, compras, encontros e desencontros 
Gramática: atividades  
 
 

RESPOSTAS 
 
 
1.  

Mais-que-perfeito simples: soubera, animara, fora, tivera, chamara, ocorrera, 

fora, dissera, chamara, fizera, chamara, dissera, vira, fora, deixara, viera, 

voltara. 

Mais-que-perfeito composto: tinham estado, tinha dito, tinha sido, tinham se 

amado. 

 
2.  

O pretérito-mais-que-perfeito é utilizado para falar de uma ação pretérita, que 

se iniciou e foi concluída antes que outra ação do passado tivesse 

começado. O pretérito mais-que-perfeito simples predomina em textos 

escritos formais, enquanto o composto predomina na linguagem oral.  

 
3.  
Letícia: Olha, quando eu tive a Helena, a minha filha mais velha, eu já tinha 

terminado meu mestrado, eu tinha terminado o meu doutorado, eu era 

professora, eu morava no Brasil na época, eu já tinha viajado pra vários lugares, 

eu adoro viajar. Eu já tinha ido  à India, eu já tinha ido  à China, eu já tinha ido à 

Europa, e… é… é isso. 

 
Heloísa: Bom, quando eu fui… é… morar no exterior eu já tinha jogado vôlei por 

muito anos… é… eu já tinha jogado no time da faculdade, já tinha participado de 

alguns campeonatos… hã… inclusive viajando, assim, perto de São Paulo, eu já 

tinha viajado pelo Brasil, já tinha ido a Minas Gerais, já tinha ido ao Sul, já tinha 



 

 Content © Vivian Flanzer and licensed through Creative Commons: 
CC BY-NC-ND 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> 
 

 

conhecido bas… muitos lugares, assim… hã… do Brasil. Já tinha passeado 

bastante, já tinha conhecido muita gente interessante lá. 

 
4.  

B)  

Eu mandei pelo correio a carta que eu tinha escrito.  

Eu mandei pelo correio a carta que eu escrevera.  

 

C)  

Aquela pessoa não acreditou na verdade que eu tinha dito.  

Aquela pessoa não acreditou na verdade que eu dissera.  

 

D)  

Quando os tios do Pedro morreram, o seu avô já tinha morrido.  

Quando os tios do Pedro morreram, o seu avô já morrera.  

 

E)  

Nós assistimos ao show porque já tínhamos comprado os ingressos. 

Nós assistimos ao show porque já compráramos os ingressos. 

 

F)  

Quando meu irmão nasceu, eu já tinha nascido. 

Quando meu irmão nasceu, eu já nascera. 

 
 
5.   

Resposta pessoal 

 
6.   

Resposta pessoal 

 
7.   

A) 

“O que ela estaria fazendo ali àquela hora?” 

B) 

“Você não me reconheceria se viesse viver comigo outra vez.” 


