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Para descontrair...

Errando o Verbo

O marido, ao chegar em casa no final da noite, diz à 
mulher que já estava deitada:

- Querida, eu quero amá-la!

A mulher, com voz sonolenta:

- A mala? Ah... não sei onde está, não! Usa a 
mochila que está no maleiro do quarto de visitas.

- Não é isso querida, hoje vou amar-te!

- Por mim, você pode ir até Júpter, até Saturno e 
até a ... que o pariu, desde que me deixe dormir 
em paz!
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O que é o VERBO?

Verbo - vem do latim verbum, que significa palavra.

“O verbo é uma palavra variável que exprime um processo. Ao indicar um fato 
situado no tempo,o verbo pode exprimir ação, estado,mudança de estado ou 
fenômeno natural.

Exemplos:

Ação – O grupo auxilia pessoas carentes.

Estado –Ela parece pensativa.

Mudança de estado –Mariana ficou triste.

Fenômeno da natureza - Chove muito durante o verão.
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Modos 
são as diversas maneiras
de encarar a realização

da ação

Indicativo
Encara a ação como uma realidade,

uma certeza
Ex: Eu estudo.

Subjuntivo
Encara a ação como possível, desejável.

Ex: Se estudasse; Talvez estude

Imperativo
Encara a ação como uma ordem, 

um conselho, um pedido
Ex: Estuda!

Infinitivo
Encara a ação em abstrato.

Ex. estudar, aprender

FLEXÕES VERBAIS



I. Tempos derivados do presente do indicativo

Da 1ª pessoa do presente do indicativo, origina-se o presente do 

subjuntivo.

. Troca-se o O por E na 1ª conjugação.

. Na 2ª e 3ª conjugações, troca-se O por A.

Formação do presente do subjuntivo

AMAR – EU AMO                              EU AME...

VENDER: EU VENDO EU VENDA...

PARTIR: EU PARTO EU PARTA...

Alguns verbos fazem exceção: sou – seja; estou – esteja; sei – saiba.
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Formação do imperativo afirmativo.

Presente do
indicativo

Imperativo
afirmativo

Presente do
subjuntivo

Canto
Não tem

Cante

Cantas – s Canta tu Cantes

Canta Cante você Cante

cantamos Cantemos nós Cantemos

Cantais – s Cantai vós Canteis

cantam Cantem vocês Cantam

8



Formação do imperativo negativo

Todas as pessoas vêm do presente do subjuntivo 
idênticas, mas antecedidas do advérbio não.

Imperativo negativo

Não tem

Não cantes tu

Não cante você

Não cantemos nós

Não canteis vós

Não cantem vocês
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1. (FUVEST) ....... em ti; mas nem sempre ....... dos outros.

a) Creias - duvidas

b) Crê - duvidas

c) Creias – duvida

d) Creia - duvide

e) Crê - duvides
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2. Escreva o verbo no presente do indicativo corretamente:
EXEMPLO: Eu _CAIBO_nessa cadeira. (verbo caber)

1) Eu __________ o tamanho da minha mesa. (verbo medir)
2) Eu _________essa matéria. (verbo saber)
3) Tu __________ Português? (verbo estudar)
4) Eu___________ dessa forma. (verbo agir)
5) Tu_________ brasileiro? (verbo ser)
6) Tu _________ aquele jogo muito bem. (verbo jogar)
7) Tu__________ à festa? Meu amigo foi. (verbo ir)
8) Tu__________ essa pessoa? (verbo conhecer)
9) Eu__________ meu casaco comigo. (verbo trazer)
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