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VERBO 

 

Definição – é a palavra que indica ação, fenômeno, estado ou mudança de estado, fato. 

ação: Chamei meus amigos. 

fenômeno: Garoava naquela noite. 

estado ou mudança de estado: Estava resfriada. Fiquei resfriada. 

fato: Houve discussões na Câmara. 

 

Flexão – os verbos se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

 

Pessoa e número   

O verbo sofre flexões de acordo com a pessoa do discurso a que se refere, podendo apresentar formas 

no singular e no plural. 

 

Eu tomo chocolate.  

(Eu = 1ª pessoa do discurso – singular)                    

(Tomo = 1ª pessoa do singular) 

 

Nós falamos do nosso passado.   

(Nós = 1ª pessoa do discurso – plural)                    

(Falamos = 1ª pessoa do plural) 

 

Tu tomas chocolate.  

(Tu = 2ª pessoa do discurso – singular)                    

(Tomas = 2ª pessoa do singular) 

 

Vós falais do nosso passado.   

(Vós = 2ª pessoa do discurso – plural)                    

(Falais = 2ª pessoa do plural) 

 

Ela toma chocolate.  

(Ela = 3ª pessoa do discurso – singular)                    

(Toma = 3ª pessoa do singular) 

 

Elas falam do nosso passado.   

(Elas = 3ª pessoa do discurso – plural)                    

(Falam = 3ª pessoa do plural) 

 

Tempo 

O tempo do verbo indica o nome em que ocorre o fato expresso pelo verbo. Os tempos fundamentais do 

verbo são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 

 

Banana não tem semente e se reproduz por brotos. (presente) 

Os submarinos alemães quase arrasaram a armada inglesa. (pretérito) 

Carros terão material reciclável. (futuro) 
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Modo 

Há, em português, três modos de a pessoa que fala expressar um fato: o modo indicativo, o subjuntivo 

e o imperativo. Assim, a flexão do modo verbal indica a maneira e a circunstância em que o fato é 

narrado. 

 

1. Modo indicativo – a pessoa que fala narra o fato como certo e definitivo. 

Na água parada, o peixe não faz nada. (presente) 

O homem desceu na Lua em 1969. (pretérito) 

Como proprietário de automóvel, você ainda terá relações com outras pessoas. (futuro) 

 

2.Modo subjuntivo – a pessoa que fala exprime um fato de modo duvidoso e incerto. 

É preciso que você venha imediatamente. (presente) 

Se eu raciocinasse, teria acertado a questão. (pretérito) 

Quando viajarmos, iremos visitá-la. 

 

3.Modo imperativo – a pessoa que fala expressa pedido, ordem ou desejo. 

Atravesse a rua com cuidado. (pedido) 

Não tome remédios que o médico não mandou. (ordem) 

 

Formas nominais 

 

Além dos modos e dos tempos, existem as formas nominais que expressam o fato de modo vago e 

impreciso. São três: o infinitivo, o gerúndio e o particípio.  

 

1. Infinitivo 

Ele começou a andar de manhã. 

 

2. Gerúndio 

Ele está andando há horas. 

 

3. Particípio 

Ela já havia andado muito ontem. 

 

As formas nominais podem ser classificadas como nomes (substantivos, adjetivos) ou verbos, 

dependendo de suas relações com outras palavras. 

 

Vamos jantar? (verbo) (infinitivo) 

O jantar está na mesa. (substantivo) 

 

O médico está examinando o doente. (verbo) (gerúndio) 

O examinando não compareceu. (substantivo) 

 

O livro foi impresso por nós. (verbo) (particípio) 

A página impressa já foi corrigida. (adjetivo) 

 

O particípio, como desempenha as funções do adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere em 

gênero e número. 

Veja: Botos amestrados vivem livres no mar. 
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Locução Verbal – é formada de verbo auxiliar mais verbo principal. 

 

                           Pedro continua estudando. 

 

Na locução verbal continua estudando há os seguintes elementos: 

 

Verbo auxiliar: continua, que junto de outro verbo (o principal) indica tempo, modo, número e 

pessoa. Eis outros verbos auxiliares: ser, estar, haver, ter, dever, ir, parecer... 

 

Verbo principal: estudando. 

 

Nas locuções verbais, o verbo auxiliar é conjugado e o verbo principal fica em uma das formas 

nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. 

 

Observe o quadro: 

   

  Verbo auxiliar 

         + 

  Verbo principal 

 Verbo auxiliar 

         + 

  Verbo principal 

 Verbo auxiliar 

         + 

  Verbo principal 

     Infinitivo      Gerúndio      Particípio 

hei de vencer 

tenho de estudar 

preciso sair 

continuo a trabalhar 

estou correndo 

vinha andando 

continua escrevendo 

ia chegando 

havia visitado 

foi comprado 

tinha terminado 

estava escrito 

 

                                                               


