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ROTEIRO DE AULA






TEMPO DE AULA: 45min
CONTEÚDO: VERBO [CONCEITO E FLEXÕES]
EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
ATIVIDADE PARA CASA
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BIOGRAFIA
quando sozinho, sofro.
com gente, finjo.
se amado, fujo.
amante, disfarço.
permanecendo, inquieto.
calado, penso.
pensando, calo.
tocado, tremo.
tocando, recuo.
vencedor, desinteresso.
vencido, odeio.
quase morto,
vivo assustado.
quase vivo,
In: TAVARES, Ulisses. O eu entre nós. São Paulo: Núcleo Pindaíba Edições
e Debates, 1979. (Coleção PF)
morro de medo.
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CONCEITO DE VERBO
Palavra que expressa um fato, uma ação, um estado físico ou psicológico, um
fenômeno da natureza.
O homem não vive para sempre. [FATO]
O homem destrói a natureza. [AÇÃO]
João está alegre. [ESTADO]
Choveu forte nessa madrugada. [FENÔMENO DA NATUREZA]
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Localize os verbos da tirinha e observe o que eles indicam no texto: AÇÃO,
FENÔMENO, ESTADO, CONDIÇÃO, etc.

BECK, A. Armandinho. Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acesso em: 22 abr. 2020;
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A FLEXÃO DOS VERBOS
A flexão dos verbos significa dizer que eles podem apresentar variações,
as quais ocorrem considerando os seguintes aspectos






Tempo
Modo
Número
Pessoa
Voz
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FLEXÃO DE TEMPO

ENUNCIAÇÃO:
momento em que o texto é produzido.

ação anterior a

ação posterior a
ação concomitante a

Pretérito

Presente

Futuro
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FLEXÃO DE MODO
 Modo Indicativo - expressa certeza.
Ex: Quero meu danoninho!
Modo Subjuntivo – indica uma dúvida, hipótese.
Ex: Seu eu fosse você só comia Danoninho.
Modo Imperativo – expressa ordem, pedido súplica.
Ex: “Mãe, me dá meu danoninho!”
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FLEXÃO DE PESSOA E NÚMERO
1ªpessoa – eu
2ªpessoa – tu
3ªpessoa – ele, ela
1ªpessoa – nós
2ª pessoa – vós
3ª pessoa – eles, elas

singular

plural
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FLEXÃO DE VOZ
O fato expresso pelo verbo pode ser representado de três formas:
1- praticado pelo sujeito
voz ativa
Ex.: Os funcionários planejaram a greve.
2- sofrido pelo sujeito
voz passiva
Ex.: A greve foi planejada pelos funcionários. (analítica)
Planejou-se a greve. (sintética)
3- praticado e sofrido pelo sujeito
voz reflexiva
Ex.: Os funcionários se feriram manifestação.
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CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS – MODELO DE CONJUGAÇÃO
1- Regulares : conjugam-se de acordo com o paradigma: cantar, cantei, cantamos,
cantarei...
2- Irregulares: alteram o radical de origem ou não seguem a terminação regular: perco,
perdes, perde...valho, vales, vale...
3- Anômalos: são altamente irregulares, é o caso dos verbos “ser” e “ir” : sou, era, fui...
vou, ia, fui...
4- Defectivos: não possuem todas as formas: abolir, precaver, reaver, falir...tu aboles,
abole, abolimos, abolis, abolem... Nós precavemos, vós precaveis...nós reavemos, vós
reaveis...nós falimos, vós falis...
5- Abundantes: verbos que possuem duas formas para uma mesma conjugação (é o caso
do duplo particípio).
aceitado / aceito
acendido/ aceso
benzido/bento
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ATIVIDADE
1. Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no modo subjuntivo:
I. Entenda que é preciso preservar os recursos naturais para as gerações
futuras;
II. É necessário que nos preocupemos com camadas sociais menos
favorecidas;
III. Nem todos sabem sobre a importância da ação do homem sobre a
natureza;
IV. O voo fará duas escalas antes de chegar ao Brasil;
V. Ela poderá brincar caso termine a tarefa antes do anoitecer.
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BIOGRAFIA
quando sozinho, sofro.
com gente, finjo.
se amado, fujo.
amante, disfarço.
permanecendo, inquieto.
calado, penso.
pensando, calo.
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Texto para as questões de 2 a 4.
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2. [Prof.ª Flávia Lêda] Os verbos assinalados no texto encontram-se no modo
indicativo. Sobre esse modo, infere-se que
A. ocorre, em geral, nas orações independentes optativas, nas imperativas
negativas e afirmativas, nas dubitativas com o advérbio talvez e nas
subordinadas em que o fato é considerado incerto, duvidoso ou pouco provável
de se concretizar.
B. aparece nas orações independentes e nas dependentes que sugerem um fato
real, concretizado, do qual não se tem dúvida.
C. marca tempo de ações prolongadas ou repetidas com limites imprecisos, não
informando assim nem o término e nem o início dessas.
D. aparece em orações que expressam uma ordem, pedido ou conselho.
E. é empregado nas ações que nos transportam mentalmente a uma época passada
e nessa época passada descrevemos então o que era presente.
15

3. [Prof.ª Flávia Lêda] No verso tocado, tremo, o verbo assinalado
expressa:
A. fenômeno.
B. ação.
C. estado.
D. qualidade.
E. incerteza.
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4. [Prof.ª Flávia Lêda] No verso tocando, recuo, há voz:
A. ativa.
B. passiva sintética.
C. passiva analítica.
D. reflexiva.
E. reflexiva recíproca.
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Que tudo passe
Passe a noite
passe a peste
passe o verão
passe o inverno
passe a guerra
e passe a paz
passe o que nasce
passe o que nem
passe o que faz
passe o que faz-se
que tudo passe
e passe muito bem

ATIVIDADE PARA CASA
(ADAPTADA) Em que modo verbal a forma passar foi conjugada
no texto e que efeito de sentido é sugerido por tal conjugação?
A) O verbo passar aparece conjugado no imperativo afirmativo,
dando ao leitor uma ideia de pedido ou ordem.
B) A forma verbal passar aparece conjugada no modo subjuntivo,
o que sugere uma noção de desejo e hipótese.
C) O modo verbal utilizado no poema de Leminski é o indicativo,
que dá ao verbo a noção de hipótese, de desejo.
D) O modo verbal em que o verbo passar aparece conjugado é o
subjuntivo, dando ao leitor a ideia de um fato certo, concreto.
E)O verbo passar foi conjugado no modo indicativo, revestindo o
processo expresso pela forma verbal de uma noção
de certeza.

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo: Brasiliense,
1985.
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LETRA B
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