
FORMAS NOMINAIS DO VERBO

Formas nominais dos verbos são aquelas que podem
desempenhar também a função de um nome
(substantivo/adjetivo). Exemplos:

• O jantar está na mesa. (substantivo)
• A cidade está florida. (adjetivo)
• Há um jacaré vivendo no lago. (adjetivo)



As formas nominais de um verbo derivam do tema (radical +
vogal temática) acrescidas das seguintes desinências:



EXERCÍCIO: INDIQUE AS FORMAS NOMINAIS DOS VERBOS
DESTACADOS A SEGUIR:



VERBOS ABUNDANTES

Verbos abundantes são aqueles que apresentam dois
particípios: o regular e o irregular.



O particípio regular é empregado com os verbos auxiliares
TER e HAVER na voz ativa. Exemplos:

• O menino tinha acendido o abajur.
• O segurança havia expulsado o intruso da cerimônia.

Já o particípio irregular é empregado com os verbos auxiliares
SER, ESTAR e FICAR na voz passiva. Exemplos:

• O abajur foi aceso pelo menino.
• O intruso foi expulso da cerimônia.



LOCUÇÃO VERBAL E TEMPO COMPOSTO

• LOCUÇÃO VERBAL: conjunto de verbos que, numa frase,
desempenham papel equivalente ao de um verbo único.
O último verbo, chamado principal, surge sempre numa
de suas formas nominais; as flexões de tempo, modo,
número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares.
Observe os exemplos:

• Estou lendo o jornal.
• Marta veio correndo: o noivo acabara de chegar.
• Ninguém poderá sair antes do término da sessão.



• TEMPO COMPOSTO: formado pelos verbos auxiliares TER ou
HAVER + um verbo principal no particípio.

EXEMPLOS:

Eu tenho estudado demais ultimamente.
João havia solicitado uma revisão de prova.

LIVRO DESCOBRINDO A GRAMÁTICA, PÁGINAS 200,
201 E 202: EXECÍCIOS 5 A 9.
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