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RESUMO   
 

 

I. Conceito:  

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

Ex.: João caminha lentamente. (ação) 

       Maria permanece doente. (estado) 

       Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  

O verbo auxiliar é aquele que é conjugado; e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, gerúndio 

ou particípio).  

Ex.: Ele vai sair mais tarde.  

       Estou telefonando há tempos. 

       Queria que João tivesse comprado os ingressos. 

 

II. Verbos auxiliares 

Os verbos auxiliares são empregados em locuções verbais e servem para acompanhar as formas nominais 

dos verbos (infinitivo, particípio e gerúndio). Na maioria dos casos, tais verbos aplicam noções semânticas 

ao verbo principal. 

Os principais verbos auxiliares são: 

• Ter - Eu tenho praticado exercícios 

• Ser - João foi intimado a depor 

• Estar - Estaremos conhecendo a cidade 

• Haver - Hei de conquistar seu coração 

 

Os verbos auxiliares também podem ser classificados quanto ao valor semântico que desempenham.  

a) Modais: são utilizados para indicar o modo como ocorre a ação verbal, assinalando obrigatoriedade, 

intenção, possibilidade, desejo, esforço, entre outros. Os principais verbos que desempenham esse papel 

são: dever, poder e chegar. 

Ex.: É excelente poder estar ao seu lado. 

       O trem deve partir às 16 horas. 

 

b) Aspectuais: acrescentam ao verbo noções de como a ação se processa. Os principais aspectos 

desempenhados pelos verbos auxiliares são: duração, interação, permanência, pontualidade, incepção e 

término. Os principais verbos que desempenham esses aspectos são: continuar, estar, começar, acabar e 

andar.  

Ex.: Ainda não comecei a estudar para o vestibular. 

       João está viajando.  

 

III. Flexões 

São as possíveis categorias em que os verbos podem variar.  

a) Pessoa:  

Primeira (emissor) - Eu amo, Nós amamos 

Segunda (receptor) - Tu amas, Vós amais 

Terceira (assunto) - Ele(a) ama, Eles(as) amam 

 

b) Número:  

Singular - Ele vai 
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Plural - Eles vão 

 

c) Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo postura 

enunciativa do emissor.  

• Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 

• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao jogo./Se 

eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./Se eu for ao jogo, avisarei. 

• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 

favor!/Arrume essa bagunça! 

 

d) Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples 

(formados por apenas um verbo) ou compostos 

verbo).  

i. Simples 

i.a) Modo indicativo 

• Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

• Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de 

continuidade, habitual. 

Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

• Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 

Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

• Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado). 

Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

• Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  

Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

• Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 

relação a um fato já ocorrido no passado.  

Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 

i.b) Modo subjuntivo 

• Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 

Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

• Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 

para expressar condição e desejo. 

Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 

• Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também 

pode expressar possibilidade. 

Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

ii. Compostos 

ii.a) Modo indicativo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  

Ex.: Eu tenho dito. 

• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  

Ex.: Eu tinha dito.  

• Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  

Ex.: Eu terei dito. 

• Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  

Ex.: Eu teria dito. 

 

ii.b) Modo subjuntivo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 

Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
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Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

• Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 

Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 

 

iii. Formas nominais 

• Infinitivo impessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. Vejamos exemplos 

dos dois casos: 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para resolver. 

• Infinitivo pessoal: o processo verbal não tem sujeito específico, ou seja, fala-se da ação por ela 

mesma. 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  

• Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado 

por um verbo auxiliar.  

Ex.: Estou dirigindo.  

• Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. 

Ex.: Terminada a festa, os convidado já haviam partido. 

 

IV. Formação do Imperativo 

 

Pronome Presente do 

Indicativo 

Imperativo 

Afirmativo 

Presente do 

Subjuntivo 

Imperativo 

Negativo 

Eu Corro (não existe) Que corra (não existe) 

Tu Corres (-s)  Corre  Não corras 

Ele 

(você) 

Corre Corra   Que corra   Não corra 

Nós Corremos Corramos    Não corramos 

Vós Correis (-s)  Correi   Não correis 

Eles Correm Corram   Não corram 

 

ii. Vozes verbais  
Um fato expresso pelo verbo pode ser representado em três formas, ou seja, em três vozes. São elas:  

 
• Voz ativa: O fato indicado pelo verbo e exercido pelo sujeito (pessoa ou coisa) recai sobre um objeto 

(pessoa ou coisa). Exemplo: Os caminhões despejam toneladas de lixo. 

• Voz passiva analítica: Formada pelo verbo auxiliar SER, conjugado no tempo e na pessoa desejados, 

seguido do particípio do verbo principal. Exemplo: As toneladas de lixo foram despejadas pelos 

caminhões. 

• Voz passiva sintética: Formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira pessoa 

do singular ou do plural, acompanhado da partícula apassivadora se. Exemplo: Despejam-se 

toneladas de lixo pelos caminhões. 

• Voz reflexiva: Formada pelos verbos pronominais - acompanhados de me, te, se, nos, vos - cuja 

função designada parte do sujeito e volta-se para ele mesmo. Exemplo: Eu me feri; Tu te feriste; Ele 

se feriu; Nós nos ferimos; Eles se feriram. 


