


6. VERBO
• Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o 

momento em que ela ocorre, é o Verbo.

• Verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza situados 
no tempo.
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• 1ª conjugação: AR

• CANTAR, ARRUMAR

• 2ª conjugação: ER

• PODER, VENDER

• 3ª conjugação: IR

• PEDIR,  SENTIR
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• Há duas partes principais que formam os verbos: RADICAL e
TERMINAÇÕES (desinências, vogais temáticas).

AMAR: am= RADICAL

ar= TERMINAÇÕES (a= vogal temática, r= desinência)
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• Tempo: o fato expresso pelo verbo aparece sempre situado nos tempos:

• Presente: O garoto estuda.

• Pretérito perfeito: O garoto estudou.

• Pretérito imperfeito: O garoto estudava.

• Pretérito mais-que-perfeito: O garoto estudara.

• Futuro do presente: O garoto estudará.

• Futuro do pretérito: O garoto estudaria, se tivesse condições.
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• Além de o fato estar situado no tempo, ele também pode indicar CERTEZA,
DÚVIDA, ORDEM.

• Fato certo: Marcos estuda todos os dias.

• Fato duvidoso: Se Marcos estudasse...

• Ordem: Estude, Marcos!

• As indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos
verbais:

• Modo Indicativo: exprime certeza.

• Modo Subjuntivo: exprime dúvida.

• Modo Imperativo: exprime ordem, conselho ou pedido.
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• PRESENTE

• Eu canto, tu cantas, ele canta

• Nós cantamos, vós cantais, eles
cantam

• PRETÉRITO PERFEITO

• Eu cantei, tu cantaste, ele cantou

• Nós cantamos, vós cantais, eles
cantaram

• PRETÉRITO IMPERFEITO

• Eu cantava, tu cantavas, ele cantava

• Nós cantávamos, vós cantáveis, eles
cantavam

• PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO

• Eu cantara, tu cantaras, ele cantara,

• Nós cantáramos, vós cantáreis, eles 
cantaram

• FUTURO DO PRESENTE

• Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará

• Nós cantaremos, vós cantareis, eles 
cantarão

• FUTURO DO PRETÉRITO

• Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria

• Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles 
cantariam
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• Presente: 

• Que eu ame, que tu ames, que ele ame,

• Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem

• Pretérito imperfeito:

• Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse,

• Se nós amássemos, se vós amásseis, se eles amassem

• Futuro:

• Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar,

• Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem
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• Ao indicar ordem, conselho, pedido, o fato verbal pode expressar
afirmação ou negação. Portanto, são duas as formas verbais no
imperativo:

• Imperativo afirmativo: Cantem mais alto!

• Imperativo negativo: Não cantem alto!

9



ADVÉRBIO

• São palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação
verbal.

• Ontem, fomos ao cinema.

• Ontem = circunstância de tempo

• As crianças saíram depressa.

• Depressa = circunstância de modo
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Classificação do advérbio

• Tempo: ontem, hoje, amanhã, logo, antes, depois....

• Lugar: aqui, ali, lá, perto, longe,...

• Modo: bem, mal, assim, depressa, devagar, suavemente,...

• Afirmação: sim, certamente, realmente,...

• Negação: não, absolutamente, tampouco.

• Dúvida: quiçá, acaso, talvez,...

• Intensidade: muito, pouco, mais, menos,...

• E outras...
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Locução adverbial

• É o conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio.

• Exemplos:

• De repente, as garotas chegaram.

• Márcia saiu às pressas.

• Com certeza, vamos participar.
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• É a palavra invariável que liga dois termos. Nessa ligação, há uma relação
de subordinação (dependência) em que o segundo termo se subordina ao
primeiro.

• Ex: Voltei para Campinas ontem.

• Voltei = termo regente

para = preposição

Campinas = termo subordinado

A relação se sentido estabelecida entre o termo regente e o termo
subordinado é LUGAR.
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• Preposições essenciais (aquelas que sempre foram preposições):

• A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante,
por, sem, sob, sobre, trás.

• Preposições acidentais (aquelas que passam a ser preposições, mas são
provenientes de outras classes gramaticais):

• Conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que
etc.
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• Principais relações estabelecidas pela preposição:

• Autoria: Música de Caetano Veloso.

• Lugar: Estava na escola.

• Tempo: Dormi desde às dez horas.

• Modo: Chegar aos gritos.

• Causa: morreu de medo.

• Assunto:  Falamos sobre economia.
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• É o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição.
• Ex: Não estou a par do assunto.
• Principais locuções prepositivas:
• Abaixo de além de acerca de

• Acima de antes de a par de

• A fim de diante de depois de

• Apesar de graças a junto a

• Ao invés de diante de em via de

• Em vez de junto de

• Defronte de através de

• De encontro a em frente de

• Sob pena de a respeito de
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• É a palavra que liga duas orações ou dois termos semelhantes de
uma mesma oração.

• Ex: O mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais.

• Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte.
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• Coordenativas: ligam orações independentes.

• Ex: Os filhos reuniram os familiares e fizeram uma festa para os
pais.

• As orações são independentes, isto é, uma não depende de
nenhum termo da outra.

• Os filhos reuniram os familiares.

• Os filhos fizeram uma festa para os pais.
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• Subordinativas: ligam orações dependentes.

• Ex: Acho que virei.

• A segunda oração depende de um termo da primeira oração. Não
possuindo sentido completo, o verbo ACHO tem a segunda oração
como seu complemento. A segunda oração depende, portanto, de
um termo da primeira.

19



• São palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoções,
admiração.

• Ex: Ah! Que alegria!
• Ih! Que encrenca!
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• As interjeições se classificam de acordo com as emoções ou 
sentimentos:

• Aclamação: Viva!

• Advertência: Atenção! Cuidado!

• Agradecimento: Obrigado!

• Afugentamento: Fora! Sai!

• Alegria: Ah! Oba! Viva!

• Alívio: Ah! Ufa!

• Animação: Coragem!
• Apelo, pedido: Socorro!
• Aplauso: Bravo! Parabéns!
• Aversão: Credo!
• Cessação: Basta!
• Concordância: Claro! Sim!
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• Desacordo: Barbaridade!

• Desapontamento: Ué!

• Desejo: Oh!

• Dor: Ai!

• Espanto, admiração: Ah! Caramba!

• Impaciência: Puxa!

• Pena: Coitado!

• Reprovação: Francamente!

• Satisfação: Oba!

• Saudação: Oi!

• Silêncio: Silêncio Psiu!

• Terror: Uh! Ui!
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Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome,

respectivamente:

a) A lata de doce é dele.

b) A Inglaterra é um país muito bonito.

c) Fale sobre tudo o que lhe perguntar.

d) As pessoas estão inconformadas.

e) Os refugiados não queriam sair do alojamento.
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(UFMG) As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em:

a) João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo.

b) Demorava-se de propósito naquele complicado banho.

c) Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira.

d) Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim.

e) E ainda me vem com essa conversa de homem da roça.
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A palavra 'encarecidamente' pertence à classe dos(as):

a) Substantivos

b) Verbos

c) Adjetivos

d) Advérbios

e) Artigos



26

Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, 
respectivamente:

a) Roberta é a melhor aluna dessa classe.

b) Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja.

c) Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse.

d) A casa que comprei é um pouco antiga.

e) Nenhuma das alternativas anteriores
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01. (FJPF) – Considerando-se o emprego do pronome sublinhado no trecho “e os mais

atentos ganham terreno repetindo consigo mesmos”, pode-se afirmar que está

gramaticalmente incorreta a frase:

a) O professor dirigiu-se ao aluno e disse: “Carlos, quero falar consigo”.

b) Reprovado, o aluno pensava consigo como daria a notícia aos pais.

c) O professor levava consigo para as aulas sempre o mesmo livro.

d) O universitário portava consigo a carteira de estudante.

e) Contar consigo mesmo para resolver os problemas era o que convinha ao

universitário.
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02. (UFPR) - Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as 

indicadas abaixo:

1. De repente, deu-lhe um livro para _____ ler.

2. De repente, deu um livro para _____ .

3. Nada mais há entre _____ e você.

4. Sempre houve entendimentos entre _____ e ti.

5. José, espere vou _____ .
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a) ele, mim, eu, eu, consigo

b) ela, eu, mim, eu, contigo

c) ela, mim, mim, mim, com você

d) ela, mim, eu, eu, consigo

e) ela, mim, eu, mim, contigo
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03. (FGV) – Em “Azar, azar, azar. Povo tão bom que nós somos, fomos arranjar, por

exemplo, políticos abomináveis, como às vezes nos parecem ser quase todos eles.”,

a palavra que deve ser classificada como:

a) conjunção integrante;

b) pronome relativo;

c) conjunção subordinativa;

d) partícula de realce;

e) preposição.
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04. (NCE-UFRJ) – A alternativa abaixo em que o termo destacado não é classificado

como conjunção é:

a) O aluno contou a piada, mas a professora não riu.

b) O aluno contou uma caso para a professora rir.

c) A professora ensinou corretamente as conjunções e as preposições.

d) A professora não queria que ninguém risse.

e) Juquinha não sabia se sua piada iria agradar.
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05. (FGV) – Entre os termos sublinhados das alternativas a seguir, um não exerce papel

adjetivo. Assinale-o:

a) “Pense num bairro de periferia, numa rua ainda de barro, numa pré-escola de terra

batida,...”

b) “Pense num bairro de periferia, numa rua ainda de barro, numa pré-escola de terra

batida,...”

c) “...onde foi inaugurada a segunda Casa de Leitura da capital.”

d) “Uma sala com Internet convida os jovens a outras leituras, com CDs, música e

plástica.”

e) “O mate gelado corria sem pressa, e os vizinhos, convidados e imprensa se

misturavam para ouvir histórias,...”
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06. (UPENET) – Observe os termos sublinhados do trecho a seguir:

“O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim

acaba sabendo tudo sobre nada”. (George Bernard Shaw)

Sobre eles, é CORRETO afirmar:

a) “mais” é palavra variável que indica intensidade.

b) “menos” se classifica como palavra invariável que exprime ideia de modalidade.

c) “tudo” e “nada” se classificam como termos que se referem a algum antecedente.

d) “mais” e “menos” se classificam como palavras invariáveis que encerram ideia de

intensidade.

e) “menos” exprime ideia de temporalidade, e “nada” se refere a algo declarado

anteriormente.
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07. (UNIFAP) – Para marcar a resposta correta tome como base o trecho:

“Aumentar a oferta de vagas no ensino superior e ampliar as políticas de inclusão e

assistência estudantil são objetivos que exigem significativo investimento...”.

a) Os artigos presentes no trecho foram usados para determinar os termos que

referem.

b) Não há artigos no trecho em destaque.

c) No trecho, os artigos predominantes são os indefinidos já que houve necessidade

de indeterminar os termos a que se referem.

d) O termo “a” está exercendo a função de preposição, portanto não é artigo.

e) Na contração “no” não há presença de artigo.
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08. (VUNESP) – Assinale a alternativa em que o termo que, em destaque, é

pronome relativo:

a) Espero que todos os convidados cheguem logo.

b) Não sairei de casa hoje desde que haja necessidade.

c) Leia este bilhete que recebi ontem.

d) Venha logo a fim de que o problema seja resolvido.

e) Hoje a partida será mais difícil que a de ontem.
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09. Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e 

pronome, respectivamente:

a) A lata de doce é dele.

b) A Inglaterra é um país muito bonito.

c) Fale sobre tudo o que lhe perguntar.

d) As pessoas estão inconformadas.

e) Os refugiados não queriam sair do alojamento.
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10. (UFMG) As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em:

a) João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo.

b) Demorava-se de propósito naquele complicado banho.

c) Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira.

d) Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim.

e) E ainda me vem com essa conversa de homem da roça.
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11. A palavra 'encarecidamente' pertence à classe dos(as):

a) Substantivos

b) Verbos

c) Adjetivos

d) Advérbios

e) Artigos
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12. Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido,

respectivamente:

a) Roberta é a melhor aluna dessa classe.

b) Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja.

c) Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse.

d) A casa que comprei é um pouco antiga.

e) Nenhuma das alternativas anteriores
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