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É uma palavra que exprime ação, estado, fato 
ou fenômeno.

Maria abriu a porta. (ação)

Fernando ficou doente. (estado)

Choveu nesta semana. (fato, fenômeno)

Verbo



Flexão

*pessoa  *número  *tempo  *modo  *voz

Formas nominais do verbo

Infinitivo: estudar

Gerúndio: estudando

Particípio: estudado

Verbo



Estrutura do verbo

estud a r

vend e r

part i r

estud á va mos

Verbo



Presente

Aspecto verbal:

Eu resolvo a questão. (pontual – momentâneo)

Trabalho nesta empresa. (durativo)

A Terra gira em torno do Sol. (universal –
permansivo)

Modo Indicativo



Aos domingos saímos a passeio. (habitual –
iterativo – frequentativo)

Quando voltar, conto tudo o que houve. 
(futuro)

Modo Indicativo



Em 9 de novembro de 1989, cidadãos das duas 
partes de Berlim põem abaixo várias partes do 
longo muro que dividia a cidade. (histórico –
narrativo) 

Modo Indicativo



Pretérito Perfeito

Semana passada visitei meus pais.

Nunca entendi o que houve. (permansivo)

Quando concluiu o relatório, saiu. (passado do 
passado)

Modo Indicativo



Pretérito imperfeito

José trabalhava muito naquela época. 
(progressivo)

Castro Alves era baiano. (universal)

Toda vez que o via, ofendia-o. (habitual)

Quando saía, encontrou José. (momentâneo)

Modo Indicativo



Pretérito mais-que-perfeito

Logo que eu entrara, percebi a tristeza dela. 

Futuro do Presente

Resolverei o caso amanhã. 

Maria suportará essa decepção? (fato atual 
duvidoso)

Modo Indicativo



Não furtarás. (valor de imperativo)

Futuro do Pretérito

Você disse que me telefonaria ontem.

Eu compraria se tivesse dinheiro. (condição)

Você me emprestaria sua caneta? (polidez)

Nós viajaríamos hoje. (impossibilidade)

Modo Indicativo



Presente

Talvez eu resolva isso.

Espero que você resolva isso.

Deus lhe pague. (optativa)

Modo Subjuntivo



Pretérito imperfeito

Iríamos à festa se você fosse.

Pedi que ela me devolvesse o livro.

Como chovesse demais, não saímos.

Modo Subjuntivo



Futuro

Se mantiverem a palavra, faremos o negócio.

Partiremos quando o sol se puser.

*Quando você chegar, avise-me. 

Modo Subjuntivo



Ordem, pedido, conselho, exortação

Não entre aí, rapaz!

Beije-me, querida!

Sejamos fortes!

Modo Imperativo



Verbos

Regulares Irregulares Anômalos

Cantar Estar Ser

Vender Fazer Ir

Partir Ouvir

Brincar? Crescer? Fingir?



Adequar

Precaver

Falir

Competir? Polir?

Defectivos



Verbos

Abundantes

Particípio regular Particípio irregular

Aceitado Aceito

Fritado Frito

Matado Morto

Limpado Limpo



Voz ativa – tempo composto

Eles já haviam matado o pobre homem.

Voz passiva ou adjetivo

O pobre homem já havia sido morto por eles.

O pobre homem foi morto por eles.

O homem morto estava na calçada.

Verbos



Verbos terminados em –iar são regulares.

M

A

R

I

O

Turma do MARIO



Verbos terminados em –ear são irregulares.

Eu Nós

Tu Vós

Ele Eles

Turma do MARIO



Verbos Primitivos e Derivados

ter vir ver pôr haver

deter provir prever depor reaver

manter intervir rever supor

entreter desavir antever compor
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