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 CONTEÚDO: CLASSE GRAMATICAL – VERBO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

ROTEIRO DE AULA

2



CLASSES GRAMATICAIS 

Art. = Artigo
Adj. = Adjetivo
Conj. = Conjunção
Interj. = Interjeição
Num. = Numeral
Prep. = Preposição
Pron. = Pronome
S. = Substantivo
V. = Verbo
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VERBO
Verbo

É a palavra que pode definir uma ação, estado, existência ou até mesmo um

fenômeno meteorológico.

É a única palavra que apresenta flexões de modo, tempo, número e voz.

EXEMPLO:

Verbos Regulares

•Amar – amo 

•Comer – como 

•Partir – parto 

•Falar – falo 

•Cantar – canto

•Chover – chove 

Verbos Irregulares

•Agredir - agrido

•Fazer – faço 

•Trazer – trago 

•Caber – caibo 

•Ser – é

https://www.conjugacao.com.br/verbo-amar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-comer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-partir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-falar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-cantar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-agredir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-agredir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-agredir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-caber/
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 AS FORMAS DO VERBO
Os VERBOS são palavras variáveis, ou seja, sua forma varia em:
 Tempo (passado, presente e futuro);
 Modo (indicativo, subjuntivo e imperativo);
 Número (singular e plural)
 Pessoa (1ª, 2ª e 3ª).

EXEMPLO:
Ele viajou no ano passado.
(viajou = pretérito perfeito / indicativo / singular / 3ª pessoa)

Talvez nós viajemos hoje.
(viajemos = presente / subjuntivo / plural / 1ª pessoa)
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FUNÇÃO DOS VERBOS NA ORAÇÃO:

Os verbos são indispensáveis para formar uma oração. É, a partir deles, que é possível identificar
as relações entre as partes de uma oração.
EXEMPLO:
A noite vai ser boa
De tudo vai rolar
De certo que as pessoas
Querem se conhecer
Se olham e se beijam
Numa festa genial...
(Cláudio Zoli)

RESUMINHO:
Os verbos, do ponto de vista semântico, designam um processo, estado ou fenômeno da natureza;
Do ponto de vista mórfico, apresentam variação de tempo, modo, número e pessoa;
E sintaticamente, estabelecem relações nas orações.


