


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:
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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

7



• 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!
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• Conteúdo: Copo de vinho.

• Preço: Vendeu a prazo.

• Origem: Descende de família humilde.

• Destino: Ir a Roma.

• Distância: Fica a duas quadras daqui.

• Limite: Vá até a escola.
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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.
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• 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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