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COMO TENS PASSADO?

Lê este texto com atenção. Na segunda leitura, sublinha todos os verbos. Há
um tempo  verbal  composto  que  se  repete  com alguma  frequência?  Qual?
Porque pensas que é usado neste texto?

Mais de 600 mortos na Europa 

Fonte: Expresso, 18 de fevereiro de 2012

Sair de casa pode ser muito perigoso. Mas ficar também. Não têm faltado pretextos para a
acumulação de neve e o frio extremo matarem

Sem terem qualquer noção do que faziam, dois idosos franceses com Alzheimer saíram de
casa no meio do frio e já não conseguiram voltar. Um deles, de 82 anos,  foi  para a rua
apenas  de  pijama,  na  cidade  de  Moselle,  no  norte  de  França.  Não  tinha  andado  um
quilómetro  quando  caiu  morto.  Nesse  dia  estavam  14  graus  negativos,  ainda  longe  dos
glaciares 30 que os termómetros têm registado de forma insistente nas últimas semanas na
Europa (sobretudo nos países mais a leste), onde 650 pessoas já morreram desde o fim de
janeiro  devido ao frio.  Na Rússia,  morreram até agora  205 pessoas.  Na Ucrânia,  112.  Na
Polónia, 107. Na Roménia, 86 (sete apenas em 24 horas, de terça para quarta-feira). O frio fez
mortes também na Lituânia, na Bulgária, na Sérvia, na Croácia, em Montenegro, na Eslovénia.
E  nos  países  mais  a  ocidente,  embora  em menor  número.  Em muitos  países  a  neve  já
acumulou mais de quatro metros de altura. O que só por si tem sido uma causa de morte.
Em Nápoles, em Itália, um homem foi encontrado morto preso dentro do seu carro coberto
por neve. Em Roma, as autoridades distribuíram quatro mil pás à população, para que desse
uma mão na limpeza das ruas. 

– Repara agora nos exemplos abaixo, tirados do corpo do CORPUS CETEM
PÚBLICO.  Há  um tipo  de  palavra  que  costuma  acompanhar  o  p.p.c.
Qual? Porque achas que é assim?

O funcionamento de cerca de um milhar de linhas telefónicas da zona da Rotunda do
Marquês de Pombal, em Lisboa, tem sido afectado na última semana devido a uma
avaria num cabo e à instalação, na Avenida da Liberdade, de um redistribuidor – que
permitirá aumentar a capacidade de resposta dos TLP naquela área onde existem
muitos bancos e grandes empresas. 

A entrega de uma fatia do capital  social  em troca de aumentos de produtividade
acaba por ser uma maneira diferente de fazer o mesmo que aconteceu em Setembro
do ano passado – e tem sido prática comum nos últimos anos, ainda que de forma
muito menos pública –, quando os pilotos e a administração assinaram um protocolo
em que a disponibilidade para voar mais horas foi compensada com a distribuição de
um «bolo» de 90 mil contos mensais .

O  ciclismo  português  está  muito  melhor  e  ultimamente  tem mesmo  evoluído
bastante. 

Ao ler o que ultimamente tem sido escrito sobre este polémico assunto, e depois
de mais uma vez ter estado a ver no local o que os nossos autarcas querem construir,
tentando prever o que irá ser o futuro (cada vez mais próximo), ocorre-me fazer uma
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simples pergunta: porque não executar a obra por fases, adaptando-se as seguintes
após ver os efeitos das iniciais ?

Bem,  ultimamente tem sido verdade, porque tenho tido poucas experiências com
clubes fortes da I Divisão. 

Só que Raul não é Lula, que ultimamente tem sido decisivo no jogo ofensivo, e daí
o Belenenses não retirou nada .

Repara agora nos exemplos abaixo. O que é que eles têm em comum?

Ora viva!

Desculpem o meu silêncio,  mas é que tenho estado entretanto a gozar as
delícias da maternidade! ; )))

Para quem ainda vai a tempo: sim, o vestido ainda está à venda. Tenho 1,70m
e 67kg, mas o vestido adapta-se a vários pesos e alturas, pois tem espartilhos
na parte de trás,  e  para além da cauda,  a altura  é regulável  através dos
sapatos!

Felicidades

Será que tou grávida?

Olá a todas,

Sou nova por cá, e queria saber se posso estar grávida. Ultimamente tenho
estado enjoada e muito mal disposta, tenho dores horríveis na parte de baixo
da  barriga  como se  fossem dores  menstruais,  mas  um pouco  mais  forte,
dói-me  o  peito,  tenho  andado  muito  cansada,  ao  cheirar  alguns  produtos
veem os vómitos. 

Boas pessoal, 

Ultimamente tenho pensado sinceramente em vender o meu pc e comprar um
portatil como "desktop replacement", tanto que como estou a tirar curso de
informatica, dava-me jeito para a faculdade.

✔ O  pretérito  perfeito  composto  é  muito  utilizado  em  contextos
relacionados  com  a  relações  sociais,  onde  falamos  daquilo  que  tem
acontecido ultimamente. Imagina 5 situações em que ele possa vir a ser
usado. 

✔ Escreve: 

a) Uma mensagem de email onde fales dos preparativos de uma festa. 

b) Um post para um blogue onde justifiques o teu silêncio nas últimas semanas por
razões de saúde. 

c) O segundo parágrafo de uma carta de candidatura, resumindo a tua experiência
laboral mais recente.
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d)  Um email  para  um amigo(a)  ou  ex-namorado(a)  que não  vês  há  algum
tempo, a falar de mudanças que têm acontecido recentemente na tua vida
(80-100 palavras) 

Eis outros complementos que costumam ser usados com o PPC: 

Até agora De um tempo a esta parte Durante estes meses...

Até hoje Desde então Desde

O pretérito perfeito composto exprime geralmente a repetição de um ato ou a
sua continuidade até o presente em que falamos. 

Agora encena os seguintes minidiálogos, usando o ppc: 

a) Pergunta a um desportista pelo seu estado de saúde. 

b) Pergunta ao Presidente da Câmara pelos últimos projetos. 

c) Pergunta a um amigo(a) pela sua saúde.

d) Pergunta a um amigo(a) que não se vê há tempos, pela sua vida recente.   

e) Pergunta a um amigo(a) pelo seu aspeto triste. 

d) Pergunta do chefe a um funcionário(a) por um trabalho que foi realizado no
tempo previsto. 

Por último, repara nos exemplos abaixo:

A  quebra  nas  trocas  comerciais  entre  Portugal  e  Angola  tem  vindo  a
acentuar-se ao longo de 1993 .

Simões  de  Sousa,  responsável  daquele  organismo,  reconhece  que,  «em
tempos, houve incómodos mas a empresa tem vindo a corrigi-los e isso não
se consegue de um dia para o outro» .

É esse e não o outro, aquele «pré-candidato» conciliador, consensual, «soft»,
sem  arestas  nem  bicos,  cinzentão,  que  timidamente  tem  vindo  a ser
construído nos derradeiros meses .

Um aparato militar que demonstra bem a ditadura repressiva que tem vindo
a assassinar milhares de timorenses .

Termina hoje a série de artigos que tenho vindo a publicar neste jornal .

A expressão  ter vindo a  exprime os mesmos valores temporais que o pcc
comum, acentuando mais a ideia de processo, mudança, ou repetição. 

Escreve quatro frases com ter vindo a, que digam respeito a: 

Os preços dos combustíveis.
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As políticas do governo em relação à crise. 

Algum assunto sobre o qual estejas a mudar as ideais prévias que tinhas. 

Algum hábito que tenhas agora e que antes não tinhas. 
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