
VERBO

Verbos são palavras variáveis que exprimem ação, estado,
mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em
relação a determinado tempo (presente, passado, futuro).
Exemplos:

• Davi toca guitarra. (ação)
• Maria é atenciosa. (estado)
• Pedro ficou triste. (mudança de estado)
• Chove bastante no verão. (fenômeno meteorológico)



O verbo varia em:

• Tempo (presente, pretérito, futuro);
• Número (singular e plural);
• Pessoa (1ª (eu/nós), 2ª(tu/vós) e 3ª(ele/eles) pessoa).

Exemplo: Os jogos escolares acontecerão no próximo sábado.
Futuro do presente do indicativo, 3ª pessoa do plural.



ESTRUTURA DAS FORMAS VERBAIS

a) Radical: é a parte que contém a significação básica da palavra. Normalmente, ele
se repete em todos os modos e tempos, sem sofrer modificações. Por exemplo:

fal-ei; fal-ava; fal-am. (radical fal-)

b) Vogal temática: é a parte constituída pela vogal que aparece depois do radical e
indica a conjugação a que os verbos pertencem:

1ª - Vogal Temática - A - (falar)
2ª - Vogal Temática - E - (vender)
3ª - Vogal Temática - I - (partir)



Observação: o verbo pôr, assim como seus derivados

(compor, repor, depor, etc.), pertencem à 2ª conjugação,

pois a forma arcaica do verbo pôr era poer. A

vogal "e", apesar de haver desaparecido do infinitivo,

revela-se em algumas formas do verbo: põe, pões, põem,

etc.

Radical + vogal temática = tema.



c) Desinências: são as partes que indicam as pessoas do discurso
(1ª, 2ª ou 3ª), o número (singular ou plural), o tempo e o modo
do verbo. Por exemplo:

PERGUNTA + RE + MOS
(desinência de modo e
tempo – futuro do indicativo). (desinência de

número e pessoa –
1ª pessoa do plural).

EXERCÍCIOS LIVRO DO CEREJA, PÁGINA 23.



O verbo apresenta três modos:

• Indicativo: modo da certeza, empregado para indicar que algo,
na visão de quem fala, é seguramente verdadeiro no mundo
real e acontece, aconteceu ou acontecerá.

Os tempos do modo indicativo são: presente, pretérito perfeito,
pretérito imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro do
presente e futuro do pretérito.



• Subjuntivo: modo da hipótese ou da possibilidade, utilizado
para indicar que algo pode vir a acontecer. Exemplo: Imagine
se você fosse o Homem-Aranha!

Os tempos do modo subjuntivo são: presente, pretérito
imperfeito e futuro.



• Imperativo: modo pelo qual se expressa uma ordem, um
pedido, um conselho ou uma orientação. Exemplo: Sente-se,
por favor.



VERBOS REGULARES X VERBOS IRREGULARES

Verbos regulares: são aqueles que seguem um modelo de
conjugação, não apresentando alteração nem no radical nem nas
desinências. Veja a conjugação do verbo amar nos tempos do
modo indicativo:





Verbos irregulares: são aqueles que se afastam do modelo de
conjugação, apresentando alterações no radical ou nas
desinências.





EXERCÍCIOS:

LIVRO DO CEREJA: PÁGINAS 26, 27 E 28.
LIVRO DESCOBRINDO A GRAMÁTICA: PÁGINAS 234 E 235;

PÁGINA 239 (QUESTÃO 1), PÁGINA 242 (QUESTÃO 5), PÁGINA 244
(QUESTÃO 8); PÁGINA 258 A 262.






