
38 Uso de faz ou fazem, vai ou vão 
 

 
 
 
 
A PERGUNTA DA VEZ 
Faz anos ou fazem anos que não a vejo? 
Vai ou vão para cinco anos que não o encontro? 

  
 
 
 
UMA GOTA DE GRAMÁTICA 
 
O verbo fazer expressando tempo decorrido ou condições meteorológicas é 
impessoal, por isso fica sempre no singular. É sinônimo do verbo haver, e essa 
impessoalidade é transmitida ao verbo auxiliar. 
Exemplos: 
Faz belos verões na Califórnia. 
Faz (Há) muitos anos que não ela partiu. 
Vai fazer 70 anos desde que meu avô morreu 
Se a frase tiver sujeito, o verbo concorda com ele embora esteja implícita a ideia de 
tempo. 
O fim da Segunda Grande Guerra vai fazer 70 anos. 
  
O verbo ir indicando tempo seguido das preposições para, por ou em também é 
impessoal, por isso também fica sempre no singular.  Nos demais casos, flexiona 
normalmente. 
Exemplos: 
Vai para dez anos que deixou os Estados Unidos. 
Já vai em três dias que deixou esta vida. 
Vai por duas semanas que ela voltou. 
Já vão cinco horas que o trem partiu. 

  
 
 
 
 



QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Empregue corretamente os verbos fazer e ir em cada uma das seguintes frases: 
  

1.  ______ três dias que flanei pelas ruas de Paris. (Deve fazer/Devem fazer) 
2. ______ para três meses o fim da Copa Fifa 2014. (Deve ir/Devem ir) 
3.  ______ dias tristes e fechados em julho. (Faz/Fazem) 
4.  ______ em dez meses que ela se formou. (Vai/Vão) 
5. Cinquenta anos de casados _____________ eles. (Fez/Fizeram) 
6. Sete horas ___________ que eles chegaram da Itália. (Faz/Fazem) 
7. _________ por quatro semanas que o crime foi cometido. (Vai/Vão)  
8. __________ séculos que os cidadãos franceses tomaram a Bastilha. 

(Faz/Fazem) 
9. _________ cinco horas que estou esperando o trem. (Vai/Vão) 
10.  __________ lindos outonos no Chile. (Deve fazer/Devem fazer) 

  
  
  
 
 
 
  
DA PRÓXIMA VEZ: Verbos impessoais e verbos pessoais. 
 

 

 

 

 

 

Respostas às questões 
 
1) Deve fazer;  
2) Deve ir;  
3) Faz;  
4) Vai;  
5) Fizeram;  
6) Faz;  
7) Vai;  
8)Faz;  
9) Vão;  
10) Deve fazer. 

 

 


