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ANÁLISE LINGUÍSTICA - VERBO
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Verbo é a palavra variável que exprime um processo, isto é aquilo que
se passa no tempo.

Ao indicar um fato situado no tempo, o verbo, basicamente, pode
exprimir:

1.ação: Alunos participaram do Estudo do Meio.
2.estado: O jogador está nervoso.
3.mudança de estado: A professora ficou doente.
4.fenômeno da natureza: Choveu muito no mês de maio.
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O verbo é formado por três elementos:

1. Radical - O radical é a base e nele está expresso o seu  significado.
Ex.: DISSERT- (dissert-ar)

ESCLAREC- (esclarec-er)
CONTRIBU- (contribu-ir).

2. Vogal Temática – Elemento que se une ao radical para receber as 
desinências e, assim, conjugar os verbos. São três as vogais temáticas: 
A (1ª conj.) - E (2ª conj.) e I (3ª conj.)



1ª conjugação: verbos terminados em –AR.

Exemplos: nadar, plantar, estar, remar.

2ª conjugação: verbos terminados em –ER.

Exemplos: beber, comer, ler, ver, correr.

3ª conjugação: verbos terminados em –IR.

Exemplos: sair, cair, divertir, dormir, dirigir.
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Desinências são morfemas( pequena parte da palavra) que se acrescentam
ao radical ou ao tema para indicar categorias gramaticais.
Essas categorias podem ser de pessoa (1ª, 2ª ou 3ª pessoa), número
(singular ou plural), tempo (passado, presente e futuro e modo (indicativo,
subjuntivo ou imperativo).

FLEXÕES DE NÚMERO E PESSOA
O verbo pode variar em pessoa (1ª, 2ª, 3ª) e em número (singular, plural).
Ex.: Eu adoro bolo de chocolate. (1ª pessoa do singular)
Ex.: Ele prefere o campo. (3ª pessoa do singular)
Ex.: Nós gostamos de sorvete. (1ª pessoa do plural)
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Dissertávamos (va- desinência de tempo pretérito do modo indicativo).

Esclarecerei (re- desinência de tempo futuro do modo indicativo).

Contribuas (a- desinência de modo presente do modo subjuntivo).



EU ------------------------- 1ª pessoa do singular – A QUE FALA.

TU ------------------------- 2ª pessoa do singular – COM QUEM SE FALA.

ELE/ ELA --------------- ---3ª pessoa do singular – DE QUEM SE FALA.

NÓS --------------------1ª pessoa do plural – A QUE FALA.

VÓS --------------------2ª pessoa do plural – COM QUEM SE FALA.

ELES/ ELAS ------------- -3ª pessoa do plural – DE QUEM SE FALA

PESSOAS DO DISCURSO
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O verbo indica um processo localizado no tempo. Podemos distinguir:
presente, pretérito e futuro.

Tempo presente: exprime um fato que ocorre no momento da fala.
Ex.: Estou fazendo exercícios diariamente.

Tempo passado: exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala.
Ex.: Ontem eu fiz uma série de exercícios.

Tempo futuro: exprime um fato que irá ocorrer depois do ato da fala.
Ex.: Daqui a quinze minutos irei para a academia fazer exercícios.
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Pretérito perfeito: indica um fato passado totalmente concluído.
Ex.: Ninguém falou o seu nome.

Pretérito imperfeito: indica um processo passado não totalmente concluído, 
revela o fato em sua duração.
Ex.: O político discursava para poucas pessoas.

Pretérito mais-que-perfeito: indica um processo passado anterior a outro 
também passado.
Ex.: Ela sempre nos faltara com a verdade.
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Futuro do presente: indica um fato posterior ao momento em que se 
fala.
Ex.: Sempre lhe falarei a verdade.

Futuro do pretérito: indica um processo futuro tomado em relação a um 
fato passado.
Ex.: Ontem você me disse que hoje assistiria à aula.
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MODO INDICATIVO: exprime um fato certo, definido.

MODO SUBJUNTIVO: exprime um fato duvidoso, incerto, hipotético.

MODO IMPERATIVO: expressa um pedido, uma ordem, um conselho.

Ex.:  Alguns preferem a vida no campo. (ideia de certeza – Modo Indicativo)

Ex.: Talvez ela viaje amanhã. (ideia incerta – Modo Subjuntivo)

Ex.: Não saiam de casa, por favor! (conselho – Modo Imperativo)
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Disponível em Folha de SP, 02/06/2016

1. No primeiro quadrinho, Garfield emprega a forma verbal "sofro". 
Compare essa forma verbal com as seguintes:
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Forma verbal

Sofria

Sofrerei

Sofreremos

Sofreu

a. Qual é a parte comum a todas essas palavras?
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2. Que elementos participam da formação de “tentou”?

3. A respeito da forma verbal ”existem”:
a. Qual é o radical?

b. É possível encontrar a vogal temática?

c. Qual a desinência? O que ela informa?

tent- radical
ou- desinência

exist

Não,  existir é um verbo da 3ª conjugação, sendo assim, sua vogal temática é " I". 

O EM é uma desinência. Ela informa o número ( plural) e a pessoa do discurso( 3ª).
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4. identifique os verbos e informe se eles exprimem ação, estado ou

fenômeno da natureza.

a. Choveu mais do que o esperado para o mês de maio.

b. Os alunos escreveram uma notícia para o jornal do colégio.

c. Fechou a porta com tudo.

d. Os alunos e eu estamos ansiosos para as férias de julho.
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5. Indique a estrutura das formas verbais.
a. compraríamos

b. compreendestes

c. permitimos

d. desistíssemos

e. precisei
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

1. AS FORMAS NOMINAIS DE UM VERBO DERIVAM DO TEMA (RADICAL + VOGAL

TEMÁTICA) ACRESCIDO DAS SEGUINTES DESINÊNCIAS:

- R PARA O INFINITIVO: CANTAR, TRABALHAR, VIVER, SAIR

-NDO PARA O GERÚNDIO: CANTANDO, TRABALHANDO, VIVENDO, SAINDO

- DO PARA O PARTICÍPIO: CANTADO, TRABALHADO, VIVIDO, SAÍDO
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A. IDENTIFIQUE A FORMA NOMINAL PRESENTE NO ANÚNCIO DAS HAVAIANAS.

B. A LINGUAGEM DOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS GERALMENTE SE ADAPTA AO

PERFIL DO PÚBLICO AO QUAL ELES SE DESTINAM E AO SUPORTE OU VEÍCULO EM

QUE ELES SÃO PUBLICADOS.

A LINGUAGEM EMPREGADA NO ANÚNCIO É FORMAL OU INFORMAL? COMPROVE

SUA RESPOSTA COM UMA PALAVRA DO TEXTO.


