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VERBO - ESTRUTURA

A estrutura dos verbos consiste em um radical, que é a parte que

geralmente se mantém fixa (verbos regulares); a vogal temática,

que mostra a conjugação da qual o verbo faz parte, e

as desinências, que marcam gramaticalmente o tempo, modo,

número e pessoa.

ESTRUTURA BÁSICA

RADICAL + VOGAL TEMÁTICA + DESINÊNCIA. 
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Verbo Radical Vogal temática Desinência

Brincar Brinc- -a- -r

Brincamos Brinc- -a- -mos

Correr Corr- -e- -r

Correram Corr- -e- -ram

Partir Part- -i- -r

Partiremos Part- -i- -remos
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Brincar Correr Partir

Eu Brinco Corro Parto

Tu Brincas Corres Partes

Ele/Ela Brinca Corre Parte

Nós Brincamos Corremos Partimos

Vós Brincais Correis Partis

Eles/Elas Brincam Correm Partem

Presente
Indica algo que acontece no momento da fala, hábitos e
verdades universais.
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Brincar Correr Partir

Eu Brinquei Corri Parti

Tu Brincaste Correste Partiste

Ele/Ela Brincou Correu Partiu

Nós Brincamos Corremos Partimos

Vós Brincastes Correstes Partistes

Eles/Elas Brincaram Correram Partiram

Pretérito Perfeito
Indica ações iniciadas e concluídas em um

momento anterior ao da fala.
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Brincar Correr Partir

Eu Brincava Corria Partia

Tu Brincavas Corrias Partias

Ele/Ela Brincava Corria Partia

Nós Brincávamos Corríamos Partíamos

Vós Brincáveis Corríeis Partíeis

Eles/Elas Brincavam Corriam Partiam

Pretérito Imperfeito
Indicar algo que acontecia em momento anterior ao da fala, mas

que deixou de acontecer ou hábitos passados.
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Brincar Correr Partir

Eu Brincara Correra Partira

Tu Brincaras Correras Partiras

Ele/Ela Brincara Correra Partira

Nós Brincáramos Corrêramos Partíramos

Vós Brincáreis Corrêreis Partíreis

Eles/Elas Brincaram Correram Partiram

Pretérito-Mais-Que-Perfeito
Indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação já

ocorrida no passado.
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AGORA, VAMOS 
RESOLVER QUESTÕES.
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O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, mandou
chamar o gerente:
- Por que vocês não fazem guerra às moscas neste restaurante?
E o gerente respondeu:
- Já fizemos, mas as moscas venceram

1. Interprete a anedota em pauta, apontando as formas verbais,
indicando seu respectivo tempo e modo:
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estava – pretérito imperfeito do modo indicativo

mandou – pretérito perfeito do modo indicativo

chamar – infinitivo – verbo na sua forma original

fazem – presente do modo indicativo

respondeu – pretérito perfeito do modo indicativo

fizemos – pretérito perfeito do modo indicativo

venceram – pretérito perfeito do modo indicativo
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2. Com base nas frases expostas, aponte verdadeiro ou falso para as 
afirmações que a elas se referem. No caso de falsa, apresente a justificativa 
verdadeira.

I – Quando eram crianças, Paulo e Rafaela viviam em Recife.
II – Quando era criança, Rafaela brigava com os amigos.
III – Quando era criança, Paulo vivia brigando com os amigos.

a – Eram é forma verbal de um verbo regular.
b – Viver tem o mesmo valor significativo tanto em I quanto em III.
c – Paulo era mais briguento que Rafaela.
d – Nas três frases ocorrem formas verbais no pretérito imperfeito.
e – Somente em uma das frases ocorre uma locução verbal
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RESPOSTA

a – falsa, uma vez que o verbo ser é irregular.
b – falsa, pois em I o sentido do verbo viver se refere a morar, 
residir. Em III faz referência a dedicar-se habitualmente a algo, 
passar a vida.
c – falsa, visto que não há indícios sobre qual personagem brigava 
mais.
d – verdadeira, haja vista que mesmo em se tratando da locução 
verbal “vivia brigando”, o auxliar “vivia” se encontra no pretérito 
imperfeito do modo indicativo.
e - verdadeira (viva brigando)
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3. Passe as frases para o pretérito perfeito e imperfeito:
EXEMPLO: Eu estudo Geografia.
Eu ESTUDAVA Geografia. PRETÉRITO IMPERFEITO 
Eu ESTUDEI Geografia. PRETÉRITO PERFEITO 

1) Eu olho vídeos de comédia.

2) Eu controlo meus gastos.

3) Fernanda conserta computadores.
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4) Jean cria programas de computador.

5) O professor entrega os trabalhos.

6) As alunas chegam cedo à escola.

7) Falta cadeira aqui.
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4. Destaque os verbos que estão flexionados nas tirinhas abaixo, indicando 
o tempo e o modo.

A)



16

B)
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C)
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D)
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05. (FEB) “Ele ___________ o carro a tempo, mas não 

____________ a irritação e ___________ – se com o outro 

motorista”.

a) freou – conteve – desaveio

b) freiou – conteu – desaveu

c) freou – conteve – desaviu

d) freiou – conteve – desaveio

A
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01. (FEI-SP) Em “Quando ele for prestar vestibular, deverá estudar latim”, a forma

infinitiva do verbo em destaque, considerando o contexto, é:

a) ser

b) for

c) é

d) ir

e) vamos
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2. Nos dois primeiros quadrinhos da tirinha, em que modo os verbos se encontram?

3. Em que tempo se encontra o verbo do último quadrinho?

4. Em que pessoa está flexionada a forma verbal PUXA (2º quadrinho)


