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Verbos16

VERBO CRACKAR

EU empobreço de repente
TU enriqueces por minha causa

ELE azula para o sertão
NÓS entramos em concordata
VÓS protestais por preferência

ELES escafedem a massa
Sê pirata

Sede trouxas
Abrindo opala

Pessoal sarado
Oxalá eu tivesse sabido

Que esse verbo era irregular.
(Oswald de Andrade)

Verbo é a palavra que indica ação, estado
ou fenômeno.

Considere estes exemplos:
O criado ABRIU o portão. [ABRIU exprime

uma ação.]
Fernando ESTAVA doente. [ESTAVA expri-

me um estado, uma situação.]
NEVOU em São Joaquim. [NEVOU expri-

me um fato, um fenômeno.]

Classificação dos verbos

Regular
Verbo Regular é aquele cujo radical não se

altera e cujas terminações seguem o modelo
(PARADIGMA) da conjugação a que pertence.

Exemplo:
PRESENTE PRETÉRITO PERFEITO

RADICAL TERMINAÇÃO RADICAL TERMINAÇÃO

cant o cant ei
cant as cant aste
cant a cant ou
cant amos cant amos
cant ais cant astes
cant am cant aram

Can/tar (1ª conj.)

(radical)

Vend/er (2ª conj.)

(radical)

Part/ir (3ª conj.)

(radical)

⇒ Observações:
• Se o verbo for regular no presente e no

pretérito perfeito do indicativo, será regular nas
demais formas.

• Consegue-se o radical de um verbo, iso-
lando, do infinitivo, as terminações ar, er, ir.

• O que caracteriza cada uma das conju-
gações é a vogal temática:

a — 1ª conj.
e — 2ª conj.
i — 3ª conj.

• O verbo pôr é uma anomalia da 2ª con-
jugação. Sua antiga forma era poer (do latim
ponere).

Os seus derivados também pertencem à
2ª conjugação.

⇓

⇓

⇓
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Irregular

Verbo Irregular é aquele cujo radical se
altera ou cujas terminações não seguem o
modelo da conjugação a que pertence.

Exemplo:

       PRESENTE PERFEITO

RADICAL TERMINAÇÃO RADICAL TERMINAÇÃO

ouç o ouv i
ouv es ouv iste
ouv e ouv iu
ouv imos ouv imos
ouv is ouv istes
ouv em ouv iram

Veja que o radical ouv se alterou para
ouç na 1ª pessoa do presente. A irregularida-
de, no caso, apresenta-se no radical.

A irregularidade de um verbo pode-se
revelar também nas terminações, como no
caso do verbo estar. Na 1ª pessoa do pre-
sente do indicativo (est-ou), a terminação é
diferente do paradigma da 1ª conjugação:
am-o .

Anômalo

Verbo Anômalo é aquele cuja conjuga-
ção inclui mais de um radical. Apresenta trans-
formações profundas no radical.

Exemplo disso são os verbos ser e ir.
ser: sou, era, fui.
ir: vou, irei, fora.

Defectivo

Verbo Defectivo é aquele que não é conju-
gado em todas as formas; tem, pois, conjuga-
ção incompleta.

Exemplo:
ABOLIR

Presente do Indicativo
Eu XXX Nós abolimos
Tu aboles Vós abolis
Ele abole Eles abolem

Auxiliar
Verbo Auxiliar é aquele que, desprovido

total ou parciamente de sentido próprio, junta-se a
outro verbo, formando uma unidade de significa-
do e constituindo a chamada locução verbal.

Iocução verbal

O dia v e m chegando.
verbo
auxiliar verbo principal

• Note-se que o verbo principal ocorre sem-
pre no infinitivo, no gerúndio ou no particí-
pio e o verbo auxiliar é que se flexiona.

Eu venho chegando. Eu vou falar.
Tu vens chegando. Tu vais falar.
Ele vem chegando. Ele vai falar.
• Pode ocorrer uma preposição entre o

verbo auxiliar e o principal:
Eu tenho de falar.
Tu tens de falar.
•  Os verbos auxiliares assumem várias

funções:
— Ter e haver: servem para formar tem-

pos compostos junto com o particípio do verbo
principal:

Eu tinha (ou havia) falado.
— Ser, estar, ficar: servem para formar

a voz passiva (de ação, de estado e de mu-
dança, respectivamente).

— Continuar, ir, vir, começar, estar,
acabar etc. servem para indicar o aspecto da
ação verbal:
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Começa a chover →→→→→ ação concebida no
seu início.

Continua chovendo →→→→→ ação concebi-
da no seu desenvolvimento.

Acaba de chover →→→→→ ação concebida no
seu término.

Abundante
Verbo Abundante é aquele que possui duas

ou mais formas equivalentes.
Exemplo:
Vós haveis ou heis
Nós havemos ou hemos

aceitado — aceito
prendido — preso

• A abundância revela-se principalmente
no particípio, havendo um particípio regular (ter-
minação -do) e outro irregular.

As formas regulares (terminação do) são
empregadas na voz ativa com os auxiliares ter
ou haver.

As formas irregulares são usadas na voz
passiva com os auxiliares ser ou estar.

Ele tinha acendido.
Ela tem benzido a criança.

A vela foi benta.
O vestiba está bento.

Observação:
• A forma regular do particípio de alguns

verbos desapareceu completamente:
escrever (escrito), fazer (feito), dizer

(dito), pôr (posto), cobrir (coberto) e outros.
Nesses casos, usa-se a forma irregular

com qualquer auxiliar:
Foi dito. / Está dito.
Havia dito. / Tenho dito.

Exercício
Complete as lacunas:

VERBOS PART. REGULAR PART. IRREGULAR

aceitar ........................... ......................
entregar ........................... ......................
expressar ........................... ......................
expulsar ........................... ......................
isentar ........................... ......................
fritar ........................... ......................
frigir ........................... ......................
limpar ........................... ......................
matar ........................... ......................
morrer ........................... ......................
pegar ........................... ......................
salvar ........................... ......................
soltar ........................... ......................
acender ........................... ......................
benzer ........................... ......................
eleger ........................... ......................
prender ........................... ......................
suspender ........................... ......................
imprimir ........................... ......................
submergir ........................... ......................
*gastar ..x...x...x...x.. ...... ......................
*pagar ..x...x...x...x.. ...... ......................
*ganhar ..x...x...x...x.. ...... ......................
escrever ..x...x...x...x.. ...... ......................
pôr ..x...x...x...x.. ...... ......................
abrir ..x...x...x...x.. ...... ......................
bem-querer ........................... ......................
cobrir ..x...x...x...x.. ...... ......................
malquerer ........................... ......................
enxugar ........................... ......................
incorrer ........................... ......................
vir ..x...x...x...x.. ...... ......................
extinguir ........................... ......................

⇒  * •  Em alguns verbos, como gastar,
ganhar e pagar, o particípio regular está em
fase de desaparecimento.

   •  Há uma tendência para usar-se o
partic. irregular PEGO com as formas ativas e
passivas. No entanto, é correto o uso da for-
ma regular PEGADO:

Tenho pegado firme nos estudos.
Esta redação foi pega com mão suja.
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Flexões

Tempo

→ Subjuntivo:
Presente: fale
Imperfeito: falasse
Futuro: falar

→ Formas Nominais
Há ainda três formas que não expressam
exatamente o tempo em que se dá o fato expresso.

Tempo

a) Infinitivo b) gerúndio: falando
impessoal: falar c) particípio: falado
pessoal: falar eu,

falares tu
falar ele

Tempos primitivos
e derivados

1. Tempos derivados do
Presente

Pres. Ind. Imper. Afirm. Pres. Subj. Imper. Neg.
amo ame
amas(-s) ama tu ames não ames
ama ame você. ame não ame
amamos amemos nós amemos não amemos
amais(-s) amai vós ameis não ameis
amam amem vocês amem não amem

2. Tempos derivados do
Pretérito Perfeito

Pret. Mais que- Imperf. Futuro
Perf. Perf. Ind. Subj. Subj.
cantei cantara cantasse cantar
cantaste cantaras cantasses cantares
cantou cantara cantasse cantar
cantamos cantáramos cantássemos cantarmos
cantastes cantáreis cantásseis cantardes
cantaram cantaram cantassem cantarem

3. Tempos derivados do
Infinito

INFINITO IMPESSOAL: CANTAR

Futuro do Presente Futuro do Pretérito
cantarei cantaria
cantarás cantarias
cantará cantaria

cantaremos cantaríamos
cantareis cantaríeis
cantarão cantariam

→→→→→
→→→→→

→→→→→
→→→→→
→→→→→
→→→→→
→→→→→

→→→→→

←←←←←
←←←←←

←←←←←

NÚMERO

1. Singular
estudo
estudas
estuda

2.  Plural
estudamos
estudais
estudam

PESSOA

1ª) É aquela que fala.
Corresponde aos
pronomes pessoais
eu-nós.
Ex.: estudo
estudamos
2ª) É aquela com
quem se fala:
Correspondeaos
pronomes pessoais
tu-vós.
Ex.: estudas

estudais
3ª) É aque la de
quem se fala.
Corresponde aos
pronomes pessoais
ele, ela, eles, elas.
Ex.: estuda

estudam

MODO

Indica a atitude da
pessoa que fala em
relação ao fato que
enuncia. Há três
modos:
1. Indicativo: indica um
fato certo:
Ele saiu de casa.
2. Subjuntivo: indica
um fato possível, uma
incerteza, condição:
É possível que ele saia
de casa.
3. Imperativo: indica
uma ordem, um
conselho, um pedido:
Saia já!

Tempo
Indica o momento em que

se dá o fato expresso pelo
verbo.
Os três tempos básicos são

o presente, o pretérito e o
futuro.
O pretérito e o futuro
subdividem-se no modo
indicativo e no subjuntivo.

→→→→→ Indicativo
Presente: falo
Pretérito:
a) Imperf.: falava
b) Perf.: falei
c) Mais-que-perf.: falara
Futuro:
a) do pres.: falarei
b) do pret.: falaria

Voz
Indica o relacionamento do
sujeito com o processo
verbal.
a) Ativa: quando o sujeito
é agente: Bernardo feriu o
colega.
b) Passiva: quando o
sujeito é paciente:
O colega foi ferido por
Bernardo.
c) Reflexiva: quando o
sujeito é agente e
paciente:
Bernardo feriu-se.
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Formação do Imperativo

O imperativo expressa ordem, conse-
lho, pedido, sugestão:

Ex. :«Anda, aprende, tola!» → Imp. Af.
«Não te assustes, disse ela.»

(MA) → Imp. Neg.

O IMPERATIVO AFIRMATIVO deriva do
Presente do Indicativo a 2ª pessoa do singular
(tu) e a 2ª do plural (vós), mediante a supres-
são do s final; as demais pessoas (você,
nós, vocês) são tomadas do Presente do
Subjuntivo. O IMPERATIVO NEGATIVO pro-
vém integralmente do Presente do Subjuntivo.

Pessoas Indicativo Imperat. Subjuntivo Imperat.
Afirmat. Negativo

tu dizes dize digas não digas
você diga diga não diga
nós digamos digamos não digamos
vós dizeis dizei digais não digais
vocês digam digam não digam

⇒ Observações:
1ª) O verbo ser faz, no Imperativo Afir-

mativo, excepcionalmente, sê (tu), sede (vós).
2ª) O Imperativo não possui a 1ª pessoa

do singular.
3ª) Querer e poder não se conjugam no

Imperativo.

Formação do Futuro do
Subjuntivo

Se a oração se apresentar com con-
junção, não podemos usar o Infinitivo ,
mas o Futuro do Subjuntivo .  Este se
deriva da 3ª pes. pl. do Pretérito Perfeito,
menos a terminação «-AM.»

3ª pes. pl. P.P. -AM = 1ª pes. Fut. Subj.

Ex. :
A) – 3ª p.p. Pret. Perf. do verbo VER:

eles viram.
– suprime-se o (-am) final: viram =

v i r .
– acrescentam-se as desinências de

futuro.
VER

B) – 3.a p.p. Pret. Perf. do verbo VIR:
eles vieram

– suprime-se o (-am) final: vieram =
vier.

– acrescentam-se as desinências de
futuro.

VIR

Formação da voz passiva

Vimos que na voz passiva o verbo indica
a ação recebida pelo sujeito, sendo este deno-
minado, então, paciente.

A Voz Passiva pode ser analítica (forma-
da com os verbos ser, estar e ficar, seguidos
de particípio) ou sintética, também chamada
pronominal (formada com um verbo transiti-
vo direto acompanhado do pronome se, que se
diz pronome apassivador).

Exemplos: Um livro foi comprado pelo
vestiba.

(passiva analítica)
Comprou-se um livro.
(passiva sintética ou pronominal)

VIR
VIRES
VIR

quando VIRMOS
se VIRDES

VIREM

VIER
VIERES

quando VIER
se VIERMOS

VIERDES
VIEREM

→→→→→

←←←←←

←←←←←
←←←←←

→→→→→

→→→→→
→→→→→
→→→→→
→→→→→
→→→→→











— 202 —

V. PASSIVA

Pedro foi ferido pelo animal.
suj. verbo pass. agente da passiva

(ser + part.) (prepos. por + suj. at.)

V. ATIVA

O animal feriu Pedro
suj. V.T.D. O.D

• Tanto na transformação de ativa para
passiva, como vice-versa, os termos indicados
abaixo se correspondem.

Suj. Pass. = O.D. At.
Suj. At. = Ag. Pass.

• Na transformação para passiva, o verbo
da ativa é flexionado no particípio e o verbo
auxiliar é flexionado no mesmo tempo e modo
em que o verbo da ativa estava.

ATIVA PASSIVA
feriu = foi ferido

P. Perf. = P. Perf. + Partic.

ATIVA PASSIVA
fira-se = tenha se ferido

Pres. Subj. = Pres. Sub. + Partic.

• Só é possível a transformação para a
voz passiva com os verbos TD ou TDI.

• Quando o verbo ativo vem precedido de
um verbo auxiliar, este não sofre transforma-
ção na passagem para a voz passiva (exceto
a exigida pela concordância).

Proceda-se assim:
a) coloca-se o último verbo (o principal)

no particípio;
b) conjuga-se o verbo ser na forma em

que estava o verbo principal.
c) repete-se o auxiliar, procedendo a con-

cordância.

Ex. :
V.A. Os técnicos estão procurando  uma solução.

V.P. Uma solução está sendo procurada   pelos técnicos.

Exercícios
1) Flexione o imperativo de IR:

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
vou .............. vá
vais .............. vás não ...........
vai .............. vá não ...........
vamos .............. vamos não ...........
ides .............. vades não ...........
vão .............. vão não ...........

2) Formação do Futuro do Subjuntivo.
Siga o modelo:
VIR. Talvez quando eu VIER.
a) Ver, talvez quando eu ..........................
b) Ter, talvez quando tu ...........................
c) Rever, quem sabe quando eu ............
d) Pôr, talvez quando eu ..........................
e) Deter, talvez quando eu .......................
f) Ir, talvez quando eu ...............................
g) Provir, talvez quando eu .....................
h) Ser, talvez quando eu ..........................
i) Fazer, talvez quando tu ........................
j) Poder, se você ......................................
I) Ir, somente se tu ........................  agora.
m) Querer, talvez quando eles ................
n) Reaver, somente quando ele ...  tudo.
o) Prover; quando eles ............................

3) Passe da voz passiva analítica para a
passiva sintética:

a) Os metalúrgicos serão remunerados
condignamente.

....................................................................

....................................................................

↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓

→
→
→
→
→

→

→

←

←
←



— 203 —

b) Todos os portões do estádio foram aber-
tos ao meio-dia.

....................................................................

....................................................................
c) A nave seria lançada ao espaço à uma hora.
....................................................................
....................................................................

d) Estas casas são vendidas a preço baixo.
....................................................................
....................................................................

e) Aqui são dadas aulas particulares de
Português gratuitamente.

....................................................................

....................................................................
4) Qual seria a voz passiva dos verbos des-
tacados?

a)  «Já as mulheres tinham improvisa-
do uma trempe (. . .)»                       (R.Q.)

....................................................................
b) «As cousas do mundo estavam redu-

zindo minhas admirações do menino.» (J.L.R.)
....................................................................

c) «Podia sentir seu cheiro, tão perto es-
tava (...).» (A. Dourado)

....................................................................

5)  Qual seria a voz ativa dos verbos desta-
cados?

....................................................................
a) Tentei abrir a porta, mas o ferrolho tinha

sido corrido (...) (Cornélio Pena)
....................................................................

b) As pessoas têm sido amadas por Deus.
....................................................................

c) Hei de ser amado pelo filho.
....................................................................

6) Dê as formas solicitadas dos verbos abai-
xo no Presente do Subjuntivo.

a) 1ª p. pl. do v. falar: ........................
b) 2ª p. sing. do v. vender: .................
c) 3ª p. pl. do v. partir: ......................
d) 2ª p. pl. do v. fazer: .......................
e) 1ª p. sing. do v. poder:...................
f) 3ª p. sing. do v. sair: .....................
g) 2ª p. pl. do v. nascer: ....................
h) 1ª p. pl. do v. solicitar: ..................

7) Complete adequadamente as frases seguin-
tes com os verbos indicados entre parênteses.

a) Talvez eu .......................... hoje à
noite. (sair)

b) Se o dinheiro der, talvez nós ...........
um carro novo. (comprar)

c) Talvez eu .................... ao teatro
amanhã. (ir)

d)  É provável que nós .............. os re-
sultados da prova. (saber)

e)  É preciso que vós ...........................
(morrer)

f) É necessário que nós ................ este
compromisso urgentemente. (assumir)

g) É necessário que eu ............. o exer-
cício proposto. (fazer)
8) Dê as formas solicitadas dos verbos
abaixo no Imperativo Afirmativo.

a) 2ª p. sing. do v. beijar: .......................
b) 1ª p. pl. do v. adquirir: ......................
c) 2ª p. pl. do v. partir: ...........................
d) 2ª p. sing. do v. abraçar: ...................
e) 3ª p. pl. do v. poder: ..........................
f) 2ª p. pl. do v. repreender: ..................

9) Passe para a forma negativa as frases
seguintes:

a) Sai depressa .........................................
b) Dizei a verdade ....................................
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c) Faze o exercício ..................................
d) Parte depressa ......................................
e) Comei tudo ............................................
f) Pensa em ti ............................................

10) Preencha com a forma correta do par-
ticípio:

a) Infelizmente, tinha ............... em des-
graça. (incorrer)

b)  Suas mãos estavam ................ por-
que ele as tinha ................... (enxugar)

c) As mercadorias estavam ......... de im-
posto, mas não o haviam ........... dos impos-
tos. (isentar)

d) Na segunda-feira já estavam ............
todas as notas, exceto daqueles que tinham
.......... a prova com atraso. (entregar)

e) As notas foram ............ hoje, pois on-
tem ninguém as tinha .................................
(pegar).

Questões discursivas
1. (CEFET-PR)

a) Siga o modelo:
Se você cantar, eu também cantarei.
Se você .... . . . . . ,  eu também virei de

novo aqui.
b) Siga o exemplo do item anterior:
Se você ............. as contas, eu também

vou rever as minhas contas.
c) Siga o exemplo:
Vender a mercadoria? Ora, ele já vendeu.
Deter os assaltantes? Ora, a polícia já os
....................................................................

d) Siga o exemplo:
Ela coloca os pratos na mesa. Não: são

elas que colocam.

Ela põe os pratos na mesa. Não: são elas
que ......................................................................

e) Siga o exemplo:
Brincar com barbante? Claro: a criança brinca.
Entreter-se com barbante? Claro: a criança
....................................................................

2. (FUVEST) Os verbos e o pronome desta-
cados estão na segunda pessoa do singu-
lar. Reescreva o período, usando a segun-
da pessoa do plural. «Eia! chora os dois
recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens
riso, ri-te!» (M. Assis)

....................................................................

....................................................................
3. (FEI-SP) Passe a frase para a segunda
pessoa do singular:

«Meu caro Dom Casmurro, não cuide que
o dispenso do teatro amanhã; venha (...)»

(M. Assis)
....................................................................
....................................................................
....................................................................

4. (FUVEST) Passe o texto para a forma
negativa:

«Sai daqui! Foge! Abandona o que é teu e
esquece-me.»

....................................................................

....................................................................
5. (FEI-SP) Na expressão: «Deus te favore-
ça!», substitua o verbo favorecer por:

a) abençoar b) ouvir c) proteger
a) .................................................................
b) .................................................................
c) .................................................................

6. (FUVEST) Reescreva as frases a seguir,
substituindo convenientemente as formas
verbais destacadas pelos verbos coloca-
dos entre parênteses:
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a) Se você se colocasse em meu lugar,
perceberia melhor o problema. (pôr)

....................................................................

....................................................................
b) Quando descobrirem o logro em que

caíram, ficarão furiosos. (ver)
....................................................................
....................................................................

7. (FAAP-SP) Dê nova redação à frase que
segue, passando-a para a voz ativa, sem
mudança de tempo e modo verbais: «Foi
nomeada tutora.»

....................................................................
8. (FUVEST) Reescreva as duas frases se-
guintes, de acordo com o modelo:

Os preços irreais afetaram a previsão orça-
mentária.

A previsão orçamentária foi afetada pela
irrealidade dos preços.

a)  Os rostos impassíveis disfarçavam a
emoção do povo.

....................................................................

....................................................................
b) A noite negra assustava os viajantes.
....................................................................
....................................................................

9. (FUVEST) Altere a redação do período
abaixo, empregando os verbos na voz pas-
siva: «...e se às vezes me repreendia, à
vista de gente, fazia-o por simples
formalidade.» (Machado de Assis)

....................................................................

....................................................................

....................................................................
10. (FEI-SP) Reescreva na voz passiva o trecho
a seguir, conservando o verbo no mesmo tem-
po e modo.

«Se os filhos dos pescadores ouvissem
o ruído da vaga, eu escutaria o rangido longín-
quo dos carros de bois.»

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
11. (FUVEST) Coloque na forma adequa-
da os verbos entre parênteses:

a) Ficarei feliz se você (manter) a calma.
..............................................................
..............................................................

b) Quando ele (intervir) na disputa, foi
inábil.

..............................................................

..............................................................
12. (CEFET-PR) Transcreva o período abai-
xo na voz passiva sintética:

Vendia relógios no contrabando.
..............................................................

Testes

1. (PUC-RS) Assinale a opção que preen-
che corretamente os pontilhados:

Se o ........, ........ -lhe que me procure.
a) vir, dize d) vires, diga
b) vir, diga e) ver, dize
c) virem, dizei

2. (UFPR)
1. Se você ................, virei também.
2. Se você ................, caberei também.
3. Se você ................, verei também.
4. Se você ................, irei também.
5. Se você ................, poderei também.
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a) vir, couber, ver, for, puder.
b) vier, couber, vir, for, puder.
c) vier, caber, vir, ir, puder.
d) vir, couber, ver, ir, poder
e) vier, caber, vir, for, poder.

3. (MACK-SP) Nos períodos extraídos de
um texto, o único que NÃO contém uma
forma nominal do verbo é:

a) «...os atenienses saltaram, logo, es-
pinoteando com a novidade.»

b) «...os inúmeros professores, de gra-
mática, incapazes de escrever um período ori-
ginal, declararam que era preciso meter-lhe o
pau!»

c) «Escová-lo, para se não fazer de atre-
vido e desrespeitador das coisas mais sagra-
das desta vida.»

d) «...eram observações do real, traba-
lhadas com estilo, pintaram espirituosamente
os costumes e os tipos ridículos do Maranhão.»

e) «Por desfastio, escreveu e publicou alguns
folhetins; não agradaram — falavam muito a sério!»

4. (UFPR) Indique a alternativa em que as
duas frases são seguidas de formas adequa-
das ao preenchimento de suas lacunas.

a) I. O advogado tudo fez para que o
cliente .................. seus bens. (reouvesse)

II. O texto estava ................. em
caracteres góticos. (imprimindo)

b) I. Admites .............. o culpado? (seres)
II. Se ........ Antônio, comunique-lhe o

fato. (vires)
c) I. Se é para requerer desquite, eu .......

(requeiro)
II.  0 rapaz tinha ............. o bonde

errado. (pegado)
d) I. Não sei o que farei se ele se .........

a esta solução. (opuser)

II. Se ele quer .......... aqui, que ve-
nha. (vim)

e) I. Tudo farei para que você .................
seus bens. (reaja)

II. Só descansarei quando ............ a
minha família. (revir)

5. (UFPR) Qual é o período gramaticalmen-
te incorreto quanto à forma do verbo no
particípio?

a) As luzes estão acesas.
b) O motorista tinha soltado o volante.
c) Havia expulsado o chefe de sua casa.
d) A conta foi pagada pelo irmão.
e) Tenho aceitado dinheiro.

6. (CESGRANRIO) Assinale a opção que
completa corretamente as lacunas da se-
guinte frase:

Quando ... mais aperfeiçoado, o computa-
dor certamente .... um eficiente meio de controle
de toda a vida social.

a) estivesse/será. d) estivesse/era.
b) estiver/seria. e) estiver/será.
c) esteja/era.

7. (SANTA CASA-SP) Assinale a alterna-
tiva correta quanto ao uso de verbos
abundantes:

a)  Por haver aceitado as normas, o can-
didato foi aceito na Faculdade.

b) Por haver morto o passarinho, o meni-
no chorou. Realmente o bicho estava bem
morto.

c) Foi elegido pelas mulheres apesar de
haver eleito a maioria dos homens.

d) O pastor tinha emergido os crentes de-
pois  de ser emergido ele mesmo pelo bispo.
Era emersão que não acabava mais.
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e) Todos os casos serão omitidos da pauta tal
como você já tivera omisso os seus casos ontem.
8. (UEM-PR) Há verbos com particípios du-
plos. Assinale a alternativa em que está
INCORRETO o emprego do particípio.

a) Longa vela foi acendida para que pudes-
se fazer a prova com sucesso.

b) Todos ficaram isentos? Quem é que o
fiscal havia isentado?

c) A vela era benta?
d) A prova está sendo aceita.
e) O vigário teria benzido a água?

9. (UFPa) Transpondo para a voz ativa a frase
«O processo deve ser revisto pelos dois fun-
cionários», obtém-se a forma verbal:

a) deve-se rever.
b) será revisto.
c) devem rever.
d) reverão.
e) rever-se-á.

10. (UFPa) Transpondo para a voz passiva a
oração «Estava terminando o bordado naque-
le momento», o verbo apresentará a forma:

a) fora terminado.
b) estava sendo terminado
c) estava para ser terminado.
d) estava a terminar.
e) tendo terminado.
Para resolver as questões 11 a 13, assina-

le as alternativas e some seus valores.
11. (MACK-SP) Assinale a(s) alternativa(s)
correta(s) quanto ao emprego da forma
verbal:

1. Faça o possível, estuda bem a prova.
2. Se vieres ao colégio, trazes meu livro.
4. Age com calma, não te importes com

os exageros.
8. Saia de casa e anda um pouco todo dia.

16. Não esqueça nunca tuas obrigações.
32. «Ame o teu próximo como a ti mes-

mo.»
64. «Amas o teu próximo como a ti mes-

mo.»
12. (PUC-RS) Assinale a(s) alternativa(s)
correta(s) quanto ao emprego da forma
verbal:

1. Se eles intervirem junto ao presiden-
te, receio que consigam o adiamento.

2. Receiamos os manifestantes violentos.
4 . Ainda que você odeie, eu não odiarei.
8 . Ainda que você varie, eu não variarei.

16. Ainda que você se apiade, eu não
me apiadarei.

32. Ainda que você aga, eu não agirei.
64. As pernas arreiam e ele fica estendi-

do, desmanchado, no chão.

13. (UFJF-MG) Esta(ão) correta(s) a(s)
alternativa(s):

1 . Meu amigo, seja inteligente; vá ao
nosso departamento e requeira um cupom de
descontos.

2 . Meu amigo, sê inteligente; vai ao
nosso departamento e requere um cupom de
descontos.

4 . Meus amigos, sejais inteligentes; ides
ao nosso departamento e requereis um cu-
pom de descontos.

8 . Meus amigos, sejamos inteligentes;
vamos ao nosso departamento e requeira-
mos um cupom de descontos.

16. Meus amigos, sede inteligentes; ide
ao nosso departamento e requerei um cupom
de descontos.

32. Meu amigo, não sejas inteligente; não
vás ao nosso departamento e não requeiras
um cupom de descontos.
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64. Meu amigo, não sejais inteligentes;
não ides ao nosso departamento e não
requeireis um cupom de descontos.

Tempos

Os tempos são distribuídos pelos modos da
seguinte maneira:

Do Indicativo
1. PRESENTE ⇒ enuncia um fato como

atual.

Jesuína é linda, os rapazes adoram-na.

2. PRETÉRITO IMPERFEITO ⇒ apresenta
o fato como anterior ao momento atual, mas
ainda não concluído no momento passado a
que nos referimos.

Jesuína era linda, os rapazes adoravam-na.

3. PRETÉRITO PERFEITO ⇒ refere-se
a um fato já concluído em época passada.

Jesuína foi linda, os rapazes adoraram-na.

4. PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO
⇒ expressa um fato anterior a outro fato
que também é passado.

Quando cheguei ao aeroporto o avião já
partira.

cheguei = fato passado.
partira = fato passado anterior ao pri-

meiro.
5. FUTURO DO PRESENTE ⇒ enuncia

um fato que deve realizar-se num tempo vin-
douro em relação ao momento presente.

Viajaremos ao exterior nas férias.

6. FUTURO DO PRETÉRITO  ⇒ ex-
pressa um fato posterior com relação a
outro fato já passado; freqüentemente, o
outro fato já passado é dependente do pri-
meiro e inclui uma condição.

Ganharíamos o prêmio, se tivéssemos
comprado o bilhete.

ganharíamos = fato posterior.
tivéssemos comprado = fato passado, de-

pendente do primeiro e inclui condição.

Do Subjuntivo
1. PRESENTE ⇒ traduz um fato subor-

dinado a outro e que se desenvolve no mo-
mento atual; expressa dúvida, possibilidade,
suposição; pode ainda formar orações
optativas.

Espero que você entenda esta aula.

Deus te guie.

2. PRETÉRITO IMPERFEITO ⇒ refere-
se a um fato passado, mas posterior e depen-
dente de outro fato passado.

Ninguém esperou que ele dissesse a
verdade.

esperou = fato passado.
dissesse = fato passado, mas posterior e

dependente do primeiro.
3. FUTURO ⇒ expressa fato vindou-

ro — condicional, temporal ou conformativo —
dependente de outro fato também futuro.

Se for preciso, eu o ajudarei.

Irei quando puder.
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Tempos simples e
compostos da voz ativa

MODO TEMPO

Indicativo Presente ⇒ amo

simples: ame
composto:

                    tenho amado
2. Imperfeito: amava (só

simples)
3. Mais-que-perfeito:

simples: amara
composto: tinha amado

Pretérito

simples
amarei

composto:
terei amado
simples:
amaria

composto:
teria amado

1. do Presente

2. do Pretérito

Futuro

Subjuntivo Presente ⇒ ame

1. Perfeito: tenha amado
2. Imperfeito: amasse (só
simples)
3. Mais-que-perfeito:
tivesse amado

Pretérito

simples: amar
composto: tiver amado

Futuro

Obs.: Das formas nominais, só o Infinitivo e o Gerúndio
possuem  formas compostas: Infinitivo Pessoal (ter amado,
teres amado, etc.), Infinitivo Impessoal (ter amado),
Gerúndio (tendo amado).











1. Perfeito







Tempos simples e
compostos da voz passiva

simples: serei
amado(-a)
composto:
terei sido
amado(-a)

simples: seria
amado(-a)
composto:
teria sido
amado(-a)

1. do Presente

2. do Pretérito

Futuro

MODO     TEMPO

Indicativo     Presente ⇒ sou amado (-a)

simples: fui
amado(-a)
composto:
tenho sido
amado(-a)

1. Perfeito

2. Imperfeito:
amado(-a)

3. Mais-que-perfeito:
simples: fora amado(-a)
composto: tinha sido
amado(-a)

Pretérito

Subjuntivo    Presente ⇒ seja amado(-a)

1. Perfeito: tenha sido amado(-a)
Pretérito 2. Imperfeito: fosse amado(-a)

3. Mais-que-perfeito: tivesse sido
                  amado(-a)

simples: for amado(-a)
composto: tiver sido amado(-a)

Formas nominais
Nas formas nominais, temos:

  Presente: ser amado
  Pretérito: ter sido amado
  Presente: ser amado
  Pretérito: ter sido amado

Gerúndio   Presente: sendo amado
  Pretérito: ter sido amado

Particípio   amado

Infini-
tivo

1. Impessoal

2. Pessoal {
{
{{{{{

{













{Futuro

{
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Emprego do Infinitivo

Em Português, há dois tipos de Infinitivo:
• Infinitivo Impessoal: terminado em r

para qualquer pessoa.
Ex.: falar, vender, partir.
• Infinitivo Pessoal: além da desinência

r, vem marcado com desinência de pessoa e
número.

Exemplo: falar — ∅
falar — es
falar — ∅
falar — mos
falar — des
falar — em

Observação:
Como o uso de uma forma ou outra depen-

de de muitas variáveis, não é possível prescre-
ver normas rígidas nesse domínio.

Há, entretanto, algumas diretrizes que po-
dem ser apontadas.

Uso do Infinitivo Pessoal

As desinências de pessoa e número são um
recurso para indicar, sem ambigüidade, ou para
enfatizar, o sujeito do processo expresso pelo
infinitivo.

Dentro desse princípio:
• Usa-se o Infinitivo Pessoal, quando o

seu sujeito é diferente do sujeito do verbo da
oração principal.

Exemplo: Todos acreditam sermos os cul-
pados.

No caso, a desinência mos (sermos) ser-
ve para indicar que o sujeito do infinitivo é
nós, diferente do sujeito de acreditam (to-
dos).

• Usa-se ainda o Infinitivo Pessoal,
quando ele ocorre antes do verbo da oração
principal, mesmo que os sujeitos de ambos os
verbos sejam idênticos.

Exemplo: Cometeres tamanho descuido,
tu não o farias.

Nesse caso, a marca de pessoa serve para
chamar a atenção sobre o sujeito que, apesar
de ser idêntico ao da oração principal, não vem
marcado por nenhum índice anterior na frase.

Observação: Nesse mesmo caso, pode
ocorrer o Infinitivo Impessoal.

Exemplo: Cometer tamanho descuido, tu
não o farias.

• Usa-se o Infinitivo Pessoal na tercei-
ra pessoa do plural como um recurso para
indeterminar o sujeito do verbo.

Exemplo:
Ouvia baterem na porta.

Infinitivo Pessoal com
sujeito indeterminado

Uso do Infinitivo Impessoal

O Infinitivo Impessoal é usado quando a pre-
sença de outros índices dispensa a flexão do
infinitivo como recurso para indicar o seu sujeito.

Assim:
• Usa-se o Infinitivo Impessoal nas locu-

ções verbais, já que, nesses casos, a desinên-
cia do verbo auxiliar já marca o sujeito.

Exemplo: Não podes falar disso com
tanta segurança.

• Usa-se a forma impessoal quando o
sujeito do verbo no infinitivo for idêntico ao
sujeito do verbo da oração principal.

Exemplo: Todos acreditam ser culpa-
dos (o sujeito de ser é idêntico ao sujeito de
acreditam).
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• Não se flexiona o infinitivo quando o
seu sujeito for um pronome oblíquo.

Exemplo: Deixe-os entrar. (os = sujeito de
entrar)

• O infinitivo não é flexionado quando não
se refere a sujeito algum.

Exemplo: «Navegar é preciso; viver não é
preciso.»

• O infinitivo não se flexiona quando é usa-
do com valor de imperativo.

Exemplo: Não estacionar na pista. (esta-
cionar = estacione)

Aspecto verbal

Aspecto é uma categoria do verbo que mar-
ca em que ponto do seu desenvolvimento é con-
cebido o processo verbal.

A língua portuguesa, concebendo o proces-
so verbal como algo que se desenvolve no tempo,
segmenta-o em vários aspectos.

• Aspecto incoativo (do latim, incoare = co-
meçar): concebe o processo verbal no início do
seu desenvolvimento.

Exemplo: O dia vem chegando.
Começa a chover.

• Aspecto cursivo: concebe o processo ver-
bal no decorrer do seu desenvolvimento.

Exemplo: O balão vai subindo.
Continua a chover.

• Aspecto conclusivo: concebe o processo
verbal no término do seu desenvolvimento.

Exemplo: O sol acaba de cair.
• Aspecto freqüentativo: concebe o pro-

cesso repetido no seu desenvolvimento.

Exemplo: O pássaro saltitava no terreiro.
Observação: A categoria de aspecto, no Portu-

guês, não é marcada por desinências típicas, mas:

a) por verbos auxiliares: vem chegando
     vai subindo
     acaba de cair

b) por alguns sufixos: anoitecer (o sufixo
ecer marca aspecto incoativo).

Formas rizotônicas e
arrizotônicas

Formas rizotônicas são aquelas que
têm a vogal tônica no radical.

Formas arrizotônicas são aquelas que
têm a vogal tônica na desinência.

São RIZOTÔNICAS a 1ª, 2ª e 3ª pessoa
do singular e a 3ª pessoa do plural do Presen-
te do Indicativo e do Presente do Subjuntivo,
bem como as correspondentes do Imperativo;
todas as demais formas são, normalmente,
ARRIZOTÔNICAS.

Exemplos
Pres. Indicativo Pres. Subjunt. Formas

cant — o cant — e
cant — as cant — es RIZOTÔNICAS
cant — a cant — e
cant — amos cant — emos ARRIZOTÔNICAS
cant — ais cant — eis
cant — am cant — em RIZOTÔNICAS

A identificação dessas formas é imprescin-
dível para a conjugação de inúmeros verbos ir-
regulares e defectivos.

→ Se um verbo só puder ser conjugado
nas formas ARRIZOTÔNICAS, já podemos
garantir que ele não possuirá:

1. Presente do Subjuntivo
2. a 2ª e a 3ª pessoa do singular e a 1ª e

3ª pessoa do plural do Imperativo Afirmati-
vo (só possui o vós).

3. Imperativo Negativo.
4. No Presente Ind., será conjugado so-

mente no nós e vós.
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Verbos irregulares

São os que sofrem variações no radical,
ou cujas desinências não acompanham as do
verbo paradigma da respectiva conjugação.

1. Há verbos cuja irregularidade ocorre
apenas no radical:

perd — er perc — o
2. Há verbos cuja irregularidade ocorre

apenas na desinência:

d — ou t — enho
3. Há verbos cuja irregularidade ocorre si-

multaneamente no radical e na desinência:
cab — er coub — e
quer— er qu — is

Irregulares da
1a conjugação

1. Verbos em GUAR — Podemos tomar
por modelos:

A) «aguar»
Aguar

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
águo ágüe
águas água tu ágües não ágües
água ágüe você ágüe não ágüe
aguamos agüemos nós agüemos não agüemos
aguais aguai vós agüeis não agüeis
águam ágüem vocês ágüem não águem

O modelo acima é seguido por desaguar,
enxaguar, minguar

B) «apaziguar»
          Apaziguar

 Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
apaziguo apazigúe
apaziguas apazigua apazigúes não apazigúes
apazigua apazigúe apazigúe não apazigúe
apaziguamos apazigüemos apazigüemos não apazigüemos
apaziguais apaziguai apazigüeis não apazigüeis
apaziguam apazigúem apazigúem não apazigúem

Por esse verbo conjugam-se averiguar,
apaniguar (= proteger, favorecer).

2. Verbos em QUAR — Podemos tomar
por modelos:

A) «apropinquar-se» (= aproximar-se)
Apropinquar-se

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
apropínquo-me apropínqüe-me
apropínquas-te apropínqua-te apropínqües-te não te apro-

pínqües
apropínqua-se apropínqüe-se apropínqüe-se não se apro-
apropínqüe pínqüe
apropinquamo apropinqüemo apropinqüemo não nos
-nos -nos -nos apropin-

qüemos
apropinquais apropinquai apropinqüeis não vos
-vos -vos -vos apropin-

qüeis
apropínquam apropínqüem apropínqüem não se apro-
-se -se -se pínqüem

B) «obliquar» (= inclinar, agir com malícia)
Obliquar

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
obliquo obliqúe
obliquas obliqua obliqúes não obliqúes
obliqua obliqúe obliqúe não obliqúe
obliquamos obliqüemos obliqüemos não obliqüemos
obliquais obliquai obliqüeis não obliqüeis
obliquam obliqúem obliqúem não obliqúem

Segue o modelo o verbo defectivo «Ade-
quar», que só possui as formas arrizotônicas.

3. «mobiliar» conjuga-se fazendo incidir a
tônica em -bi- (nas rizotônicas):

Mobiliar

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
mobílio mobílie
mobílias mobília mobílies não mobílies
mobília mobílie mobílie não mobílie
mobiliamos mobiliemos mobiliemos não mobiliemos
mobiliais mobiliai mobilieis não mobilieis
mobíliam mobíliem mobíliem não mobíliem

Também existem as formas MOBILHAR e
MOBILAR.

→→→→→

→→→→→

→→→→→
→→→→→
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      Obs.: Todos os demais verbos em -
iliar têm a sílaba tônica em -li: auxilio reconci-
lio, filio retalio.

4. «moscar-se» (=sumir-se) — Troca o
«o» em «u» nas formas rizotônicas:

Moscar
Presente do Imperativo Presente do
Indicativo Afirmativo Subjuntivo
musco-me musque-me
muscas-te musca-te musques-te
musca-se musque-se musque-se
moscamo-nos mosquemo-nos mosquemo-nos
moscais-vos moscai-vos mosqueis-vos
muscam-se musquem-se musquem-se

5. Verbos em -EAR recebem «i» nas for-
mas rizotônicas. Assim:  passear, afear, atear,
cear, basear, nortear, nomear, gear, apear etc.

Tomemos por modelo «passear»:
Passear

Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
passeio passeie
passeias passeia tu passeies não passeies
passeia passeie passeie não passeie
passeamos passeemos passeemos não passeemos
passeais passeai vós passeeis não passeeis
passeiam passeiem passeiem não passeiem

     Obs.: Idear e estrear são os únicos
que têm «e» aberto nas rizotônicas: idéio, idéi-
as, idéia, ideamos, ideais, idéiam.

6. Verbos em -IAR: são normalmente re-
gulares. Ex.: copiar, abreviar, adiar, alumiar, apre-
ciar, associar, extasiar, variar etc. Há, porém,
uns poucos que recebem «e» nas formas
rizotônicas; são os verbos do MARIO:

M ediar
A nsiar
R emediar
I ncendiar
O diar

ODIAR
Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
odeio odeie
odeias odeia tu odeies não odeies

odeia odeie odeie não odeie
odiamos odiemos odiemos não odiemos
odiais odiai vós odieis não odieis
odeiam odeiem odeiem não odeiem

7. «Saudar» e «abaular» têm o -u- tôni-
co e graficamente acentuado nas formas
rizotõnicas.

SAUDAR
Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
saúdo saúde
saúdas saúda saúdes não saúdes
saúda saúde saúde não saúde
saudamos saudemos saudemos não saudemos
saudais saudai saudeis não saudeis
saúdam saúdem saúdem não saúdem

8. «Dar» — Por ele se conjuga «desdar»
(= desatar nó ou laçada):

DAR
Presente do Pretérito Perf. Presente do
Indicativo do Indicativo Subjuntivo
dou dei dê
dás deste dês
dá deu dê
damos demos demos
dais destes deis
dão deram dêem

9. «resfolegar» — O Vocabulário Oficial
registra duas formas: resfolegar e resfolgar.
Esta última é regular. Quanto à anterior, resfo-
legar, pode ser conjugada regularmente ou sem
o -e- (que ocorre após o -I-) nas rizotônicas:

Resfolgar
Presente do Imperativo Presente do Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo Negativo
refolgo resfolgue
(ou resfólego) (ou resfólegue)
resfolgas resfolga resfolgues não res-

folgues
(ou resfólegas) (ou resfólega) (ou resfólegues) (ou res-

fólegues)
resfolga resfolgue resfolgue não res-

folgue
(ou resfólega) (ou resfólegue) (ou resfólegue) (ou res-

fólegue)
resfolegamos resfoleguemos resfoleguemos não resfo-

leguemos
resfolegais resfolegai resfolegueis não res-

folegueis

→→→→→

→→→→→
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resfolgam resfolguem resfolguem não res-
  folguem

(ou resfó- (ou resfóle- (ou resfóle- (ou resfol-
legam) guem) leguem) guem)

Exercícios
1) Continue a conjugação iniciada dos ver-
bos irregulares abaixo:

a) Imperfeito do Subjuntivo do verbo dar:
desse, desses, .........................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
b) Presente do Indicativo do verbo mo-

biliar:
mobílio, .......................................................

..................................................................

..................................................................
c) Presente do Indicativo do verbo ma-

goar:
magôo, .......................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
d) Presente do Indicativo do verbo

apiadar-se:
apiado-me ..................................................

..................................................................

..................................................................

2) Complete as frases abaixo com os ver-
bos indicados entre parênteses, nos tem-
pos e modos pedidos:

a) Eu ......... por notícias suas. (ansiar —
Pres. Ind.)

b) É importante que nós ............. agora.
(cear — Pres. Subj.)

c) Talvez nós ............. em outro jornal.
(anunciar — Pres. Subj.)

d) É preciso que eles .............. a situa-
ção. (remediar — Pres. Subj)

e) Não oculte suas emoções. Se neces-
sário, ....... seu inimigo. (odiar — Imp. Afirm.)

f) Há anos que nós ....... uma vaga na-
quela faculdade. (pleitear — Pres. Ind.)
3) Conjugue:

incendiar - Pres. Ind. odiar - Pres. Subj.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

     hastear - Pres. Ind cear - Pres. Subj.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

apaziguar - Pres. Ind. averiguar - Pres. Subj.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4)  Nas frases que seguem o verbo desta-
cado está no tempo composto.

Analise-o pelo código abaixo:
a) Mais-que-perfeito Comp. do Subj.;
b) Infinit. Impessoal Perfeito;
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c) Perfeito Composto do Subj.;
d) Mais-que-perfeito Composto do Indic.;
e) Perfeito Composto do Indicativo.
I. ( ) «Germiniano recebeu elogios por ter

sabido pôr o homem em seu lugar.»
(J. J. Veiga)

II. ( ) «Se você soubesse como eu tenho
andado preocupado, por sua causa.»

(M. Assis)
III. ( ) «O menino tinha armado a rede no

peitoril, recusando a sala ou a varanda (...)»
IV.( ) «Talvez esta mútua repulsa não te-

nha surgido agora à primeira vista (...)»
(E. Veríssimo)

V. ( ) «Mas, como se não me tivesse ou-
vido, Eugênio caminha para mim (...)»

(E. Veríssimo)

5) Assinale certo (C) ou errado (E) em cada
uma das alternativas que seguem, obser-
vando o uso do Infinitivo Pessoal ou Im-
pessoal.

a) A ti seria úti l estudar mais e falar
menos.  ( )

b) Não querias afastares-te daqui. ( )
c) Não podias recusar o trabalho que te

propusemos.
d) Mande-os saírem. ( )
e) Havia casos difíceis de solucionar. ( )
f) O comandante gritou do alto da colina:

avançar! ( )
g) Suponho não ser culpados.
h) Ouvimos caírem as árvores. ( )

6) Preencha o espaço em branco com uma
das formas entre parênteses, de acordo
com as normas do uso do Infinitivo:

a) O conflito das llhas Falkland faz-nos........
a nossa defesa. (rever, revermos)

b) «Candidatos querem ........ professo-
res.» (agradar, agradarem) (Jornal do Brasil)

c) «É certo que as naturezas capazes de
..... ao choque das paixões humanas são
inteiramente raras.» (resistir, resistirem)

(M. de Assis)

7) Indique o aspecto dos verbos destaca-
dos, de acordo com o código que segue:

a) cursivo b) incoativo c) freqüentativo
a) «E começava a ter os meus medos

dos pecados pelo castigo do alto.»
(José Lins do Rego) ( )

b) «Estamos saindo da Rua de Cima,
por onde as vacas de seu Antonico Borges
transitam.» (Guimarães Rosa) ( )

c) A barra do dia vai clareando. ( )
d) «(...) em seguida sapateava, miúdo

e cerrado, freneticamente (...)»
(Aluísio Azevedo) ( )

e) «Sempre se falou mal dos funcionários
públicos, inclusive dos que passam a hora do
expediente escrevinhando literatura.»

(Carlos Drummond de Andrade) ( )

Questões discursivas

1. (PUC-SP) Reescreva a frase abaixo com
os verbos no Presente do Indicativo:

«Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e
fui depô-la no peitoril da janela.»

(Machado de Assis)
Resp.: ......................................................
..................................................................

2. (FUVEST) Na frase:
«Esse homem, que enriquecera  no

fabrico de albardas, tinha tido sempre o
sonho de uma casa magnífica (...)»

(Machado de Assis)
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Um dos verbos está na forma simples: o
outro, na composta. Identifique modo e tempo.

enriquecera: ............................................
..................................................................
..................................................................

 tinha tido: ...............................................
..................................................................

3.  (FEI-SP) Nas frases que seguem, os
verbos destacados ocorrem na forma com-
posta. Qual é a forma simples corres-
pondente?

a)  «O perigo dos barbeiros, o modo pelo
qual os malditos agiam (...), tudo isso ele ha-
via explicado ao Maximino.» (Mário Palmério)

Resp.: ........................................................
b) «Nestes últimos tempos tenho convi-

vido mais intimamente com Eugênio Fontes.»
(Érico Veríssimo)

Resp.: ........................................................
c) «Veja que tudo tem mudado: (...)»

(M. Palmério)
Resp.: ........................................................

4. (FEI-SP) Com relação à frase de Mário
Palmério: «Todos perceberam que João
Fanhoso dera rebate falso», responda:

a) Em que tempo está a forma verbal dera?
Resp.: ........................................................
b) Qual é a forma verbal composta corres-

pondente?
Resp.: ........................................................
c) Como se justifica o seu emprego?
Resp.: .....................................................

5. (FUVEST) Reescreva as frases a se-
guir, segundo o modelo: Mandou que
ele entrasse.

Mandou-o entrar.
a) Isso fez com que elas caíssem.

..................................................................

b) Deixaram que eles saíssem.
..................................................................

6. (CEFET-PR) Escreva a forma verbal que
preenche corretamente as lacunas:

a) É bom que ele ........... (averiguar) o
saldo.

b) Agora traz o material, mas ontem ele
não o ......  (trazer).

c) ............. (manter)-te atento, para não
seres espoliado!

d) ........... (pôr) mais ânimo nesse teu
rosto e mexe-te!

Testes
1. (CESGRANRIO) Não há a devida corre-
lação temporal das formas verbais em:

a) Seria conveniente que o leitor ficasse
sem saber quem era Miss Dollar.

b) É conveniente que o leitor ficaria sem
saber quem é Miss Dollar.

c) Era conveniente que o leitor ficasse
sem saber quem foi Miss Dollar.

d) Será conveniente que o leitor fique sem
saber quem é Miss Dollar.

e) Foi conveniente que o leitor ficasse sem
saber quem era Miss Dollar.
2. (UEGP-PR) «E ela teria esquecido as ro-
sas e a sua beleza.» (C. Lispector)

O tempo do verbo, nessa oração, é o:
a) Fut. Pres. Simples do Indic.
b) Fut. Pass. Simples do Indic.
c) Mais-que-perf. Composto do Indicativo.
d) Imperf. Composto do Indic.
e) Fut. Pret. Composto do Indic.

3. (FATEC-SP) A flexão do infinitivo está
errada em que período?

a) Não saíres, tu que não paravas em casa.



— 217 —

b) Deixai-os saírem, eu vos peço.
c) Vi as nucas se curvarem mais e mais.
d) Julgo serdes os representantes do clube.
e) n.d.a.

4. (UFMS) Em que alternativa seria incorre-
to o emprego do infinitivo flexionado? (O
verbo está dado entre parênteses)

a) Permitiu-nos .................. aqui. (perma-
necer)

b) É nossa oportunidade, ...... a ocasião
não é temeridade. (aproveitar)

c) Dar-te-ei o suficiente para não ...... aper-
to. (passar)

d) «É para se .....!» Assim estava no car-
tão que nos enviou. (divertir)

e) n.d.a.

5. (CESESP-PE) Assinalar o único item em
que o emprego do infinitivo está errado.

a) Deixei-os sair, mas procurei orientá-los
bem.

b) De hoje a três meses podes voltar aqui.
c) Disse ser falsas aquelas assinaturas.
d) Depois de alguns instantes, eles parecia

estarem mais conformados.
e) Viam-se brilhar as primeiras estrelas.

6. (UFJF-MG) Assinale a alternativa em que
aparecem os três modos verbais: Indi-
cativo, Subjuntivo e Imperativo:

a) «... os peixes, que se recusavam a Pedro,
enchiam a rede que Jesus mandara lançar.»

b) «Uma noite, perante os discípulos turba-
dos, caminhou lisamente sobre o mar, como
nós outros pisamos o chão.»

c) «Finalmente, e sem que para isso pu-
desse restar sombra de dúvida, disse ao cadá-
ver de uma jovem: Anda, e o cadáver abriu os
olhos, andou.»

d) «Não se calou, como poderia ser a
forma de sua amargura...»

e)  «Não concordou, propiciando o sinal
que atestasse aos espíritos mais escuros a
evidência da sua natureza.»

7. (UFRGS) «Embora tivesse testado o apa-
relho antes de usá-lo, no momento da
apresentação, ele falhou.

Na semana passada, tinha acontecido
o mesmo problema.»

No texto acima os verbos destacados
estão, respectivamente, no:

a) Pretérito Perfeito do Indicativo e Preté-
rito Imperfeito do Subjuntivo

b) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo
Composto e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

c) Pretérito Mais-que-perfeito do Subjunti-
vo Composto e Pretérito Mais-que-perfeito do
Indicativo Composto.

d) Pretérito Perfeito do Indicativo Composto
e Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo
Composto.

e) Pretérito Imperfeito do Indicativo Com-
posto e Presente do Subjuntivo.

8. (FMU-SP) Compare os verbos destaca-
dos no verso 1 e no verso 2:

«Andorinha lá fora está dizendo»
«Andorinha, andorinha, minha cantiga é

mais triste.»
Temos, respectivamente:
a) um verbo de ação e um verbo de

ligação. O primeiro sugere ação em curso; o
segundo, permanência.

b)  um verbo de ligação e um verbo de
ligação. Ambos sugerem permanência.

c) um verbo de ação e um verbo de
ação. Ambos sugerem ação passageira.
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d) um verbo de ligação e um verbo de
ação. O primeiro sugere permanência; o se-
gundo, ação passageira.

e) um verbo de ação e um verbo de liga-
ção. O primeiro sugere permanência; o segun-
do, ação passageira.

9. (UFMS) Classifique os verbos conforme as
indicações que seguem, quanto ao sufixo:

1 —  sinalizar
2 —  amadurecer
3 —  bebericar
4 —  apedrejar
a) verbo freqüentativo
b) verbo diminutivo
c) verbo incoativo
d) verbo causativo
a) 1a; 2b; 3c; 4d. c) 1c; 2d; 3a; 4b.
b) 1d; 2c; 3b; 4a. d) 1c; 2d; 3b; 4a.

10. (UFRJ) «Depois de ter passado o dia
inteiro gastando sola». A forma simples
do verbo destacado é:

a) passado.
b) tido.
c) passar.
d) tido passado
e) n.d.a.

11. (FAAP-SP) «Os infantes não chegariam
lá, ou, se chegassem, seria a duras pe-
nas...» As formas verbais compostas
correspondentes às formas simples des-
tacadas são, respectivamente:

a) tinham chegado — tivessem chegado.
b) não há — tinham chegado.
c) teriam chegado — têm chegado.
d) terão chegado — tivessem chegado.
e) teriam chegado — não há.

12. (UFPR) Estudarem pode preencher uma
das lacunas abaixo:

a) Mandou-os ................ a questão.
b) Eles devem ................ a questão.
c) Todos querem ................ a questão.
d) Pediu-lhes para .............. a questão.
e) Eles talvez possam ........... a questão.

Para resolver as questões 13 e 14, assinale
as alternativas e some seus valores.
13. (UFRJ)  Assinale a(s) alternativa(s) em
que há correspondência entre as formas
verbais compostas e as simples:

1 . Ainda que você tenha jurado eu não
acredito. — (jurou)

2. Caso eles tenham saído, avisare-
mos depois. — (saiam)

4. Quando todos tiverem terminado as
tarefas, será pago o salário. — (terminarem)

8 . Se nós tivéssemos estudado,
passaríamos. — (estudássemos)

16. Quando você me telefonou eu já lhe
havia escrito. — (escrevera)

32. Eu teria saído, se soubesse das con-
dições. — (sairia)

64. Ele terá apresentado aproximada-
mente dez provas contrárias à acusação. —
(tiver apresentado).
14. (PUCCAMP-SP) Assinale a(s)
alternativa(s) correta(s) quanto à indica-
ção da forma verbal:

1 . Assim eu quereria a minha última crô-
nica. — Fut. do Pretérito Indicativo.

2 . Se alguém escrevesse uma história,
diria como o senhor (...) — Pret. Imp. do Subj.
e Fut. do Pret. Indicat.

4. O tempo verbal que expressa um fato
anterior a outro acontecimento que também é
passado é o Pret. Perf. do Indicativo.
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8 . «Amanhã, em minha casa, faço o
 exercício.» O verbo foi empregado para indi-
car o futuro próximo.

16. Ainda que você tenha perdido o jogo,
eu não perdi. — Pret. Perf. Comp. do Subj. e
Pret. Perf. Simples do Indicativo.

32. Ainda que ele tivesse anunciado com
antecedência... — Pret. Imp. Comp. do Sub-
juntivo.

64. Eu tenho falado sempre a verdade. —
Pret. Perf. Comp. do Indicativo.

Irregulares da 2a conjugação

1. CRER
Presente do Pret. Imperf. Pret. Perf.
Indicativo Indicativo Indicativo
creio cria cri
crês crias creste
crê cria creu
cremos críamos cremos
credes críeis crestes
crêem criam creram

Pelo verbo «crer» se conjuga o derivado
«descrer», bem como o verbo «ler» e o deriva-
do «reler».

2. CABER
Presente do Pret. Perf. Pret. Perf.
Indicativo Indicativo Subjuntivo
caibo coube coubesse
cabes coubeste coubesses
cabe coube coubesse
cabemos coubemos coubéssemos
cabeis coubestes coubésseis
cabem couberam coubessem

→→→→→ O verbo «caber» não é conjugado no
modo Imperativo.

3. JAZER
     Presente do Pret. Perf. Fut. Pres.

Indicativo Indicativo Indicativo
jazo jazi jazerei
jazes jazeste jazerás
jaz jazeu jazerá
jazemos jazemos jazeremos

jazeis jazestes jazereis
jazem jazeram jazerão

→→→→→ Observações:
a) Os verbos DIZER  e TRAZER que

possuem «Z» no radical, como o verbo JA-
ZER, têm, no entanto, os futuros irregulares.

direi, dirás, dirá...
diria, dirias, diria...
trarei, trarás, trará...
traria, trarias, traria...

b) Os verbos JAZER, DIZER, FAZER e
TRAZER têm duas formas para o Imperati-
vo Afirmativo, 2a pessoa do singular:

— Faz (faze) ao próximo o que dese-
jas que te façam.

— Diz (dize) a verdade que te ensinaram.
— Jaz (jaze) em paz para a eternidade.
— Traz (traze) já o que te pedi!
4. PODER

Presente do Pretérito Presente do
Indicativo Perfeito Subjuntivo
posso pude possa
podes pudeste possas
pode pôde possa
podemos pudemos possamos
podeis pudestes possais
podem puderam possam

→ O verbo «poder» não é conjugado
no IMPERATIVO.

5. QUERER
Presente do Pretérito Futuro do
Indicativo Imperfeito Presente
quero queria quererei
queres querias quererás
quer queria quererá
queremos queríamos quereremos
quereis queríeis querereis
querem queriam quererão

Pretérito Mais-que- Futuro do
Perfeito Perfeito Pretérito
quis quisera quereria
quiseste quiseras quererias
quis quisera quereria
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Pretérito Mais-que- Futuro do
Perfeito Perfeito Pretérito
quisemos quiséramos quereríamos
quisestes quiséreis quereríeis
quiseram quiseram quereriam

Não é usado na 2a pessoa do singular
e na 2a pessoa do plural do IMPERATIVO.

→→→→→ Fut. do Subj.: — Se eu quiser...
→→→→→ Observações:
a) Requerer não segue a conjugação do

verbo «querer».
Presente do Pret. Perf. Presente do
Indicativo Indicativo Subjuntivo
requeiro requeri requeira
requeres requereste requeiras
requer requereu requeira
requeremos requeremos requeiramos
requereis requerestes requeirais
requerem requereram requeiram

Fut. do Subj.: Requerer, requereres re-
querer etc.

b) BEM-QUERER e MALQUERER se-
guem o modelo «querer», mas possuem duas
formas de Particípio:

benquerido, malquerido (regulares)
benquisto, malquisto (irregulares)
6. PÔR — Verbo da segunda conjugação,

irregular no Infinitivo. A forma antiga era
«poer» — Derivados de «pôr»: antepor, apor,
compor, contrapor, decompor, depor, dispor,
expor, impor, indispor, opor, pospor, propor,
predispor, pressupor, repor, sobrepor, supor,
transpor, etc.
     Presente do Pret. Perf. Futuro do

Indicativo Indicativo Subjuntivo
ponho pus puser
pões puseste puseres
põe pôs puser
pomos pusemos pusermos
pondes pusestes puserdes
põem puseram puserem

→ Observações:
Atente para o Futuro do Subjuntivo dos

derivados de PÔR:

— Se eu compuser uma música...
— Se ele impuser sua opinião...
— Se ele dispuser de tempo...
— Se eu me opuser...
— Quando ele expuser suas obras...
— Quando você transpuser os degraus

da Universidade...
— Quando nós supusermos o contrário...
7. SABER

Presente do        Pretérito Presente do
Indicativo Perfeito Subjuntivo
sei soube saiba
sabes soubeste saibas
sabe soube saiba
sabemos soubemos saibamos
sabeis soubestes saibais
sabem souberam saibam

8. TRAZER
Presente do Pret. Perf. do Presente do
Indicativo Indicativo Subjuntivo
trago trouxe traga
trazes trouxeste tragas
traz trouxe traga
trazemos trouxemos tragamos
trazeis trouxestes tragais
trazem trouxeram tragam

9. VALER  só apresenta irregularidades nas
formas do presente (Indicativo e Subjuntivo).
Presente do Imperativo Presente do  Imperativo
Indicativo Afirmativo Subjuntivo  Negativo

valho valha
vales vale tu valhas não valhas tu
vale valha você valha não valha você
valemos valhamos nós valhamos não valhamos nós
valeis valei vós valhais não valhais vós
valem valham vocês valham não valham vocês

10. VER
Presente do Pretérito. Perf.
Indicativo do Indicativo

vejo vi
vês viste
vê viu

vemos vimos
vedes vistes
vêem viram
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Futuro do Infinito
Subjuntivo Pessoal

vir ver eu
vires veres tu

vir ver ele
virmos vermos nós
virdes verdes vós
virem verem eles

Particípio
visto

Seguem o modelo de «ver»: antever,
entrever, prever, rever.

PREVER (= ver antecipadamente)
Presente do Pretérito Perfeito
Indicativo do Indicativo
prevejo previ
prevês previste
prevê previu
prevemos previmos
prevedes previstes
prevêem previram

→ Observações:
O verbo PROVER (= abastecer, suprir) se-

gue o verbo «VER» apenas em parte, pois aban-
dona-o no Pretérito Perfeito do Indicativo (e
formas derivadas) e no Particípio, tornando-
se, então, VERBO REGULAR.

Presente do Pretérito Perfeito
Indicativo Indicativo
provejo provi
provês proveste
provê proveu
provemos provemos
provedes provestes
provêem proveram

Fut. do Subj.: prover, proveres, prover
etc.

Particípio: provido.

Irregulares da
3a conjugação

A) Verbos que têm «E» na penúltima
sílaba:

1.o Grupo
1. MEDIR. O «E» torna-se aberto nas

formas rizotônicas, e o «D» muda em «C».

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo

meço meça
medes meças
mede meça
medimos meçamos
medis meçais
medem meçam

Pelo verbo «medir», conjugam-se: «pe-
dir», «impedir», «despedir», «expedir».

2.o Grupo
2. ADERIR muda o «E» da primeira pes-

soa do singular do Presente do Indicativo em
«I»; conseqüentemente, essa alteração ocor-
re em todas as formas derivadas: Presente
do Subjuntivo, Imperativo Negativo e
Imperativo Afirmativo (3ª pessoa singular,
1ª e 3ª pessoas do plural).

Nas demais formas rizotônicas, o «E»
torna-se aberto.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo
adiro adira
aderes adiras
adere adira
aderimos adiramos
aderis adirais
aderem adiram

Pelo modelo aderir, conjugam-se os se-
guintes verbos: ferir, inserir, preterir, compelir,
expelir, impelir, repelir, competir, repetir, des-
pir, discernir, divergir, convergir, advertir, re-
fletir, seguir, conseguir, perseguir, prosseguir,
sentir, assentir, consentir, dissentir, pressentir,
ressentir, mentir, desmentir, servir, desservir,
vestir, desvestir, investir, revestir etc.

→ Observações:
Atente para as 1as pessoas destes ver-

bos:
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— Eu compito
— Eu divirjo
— Eu expilo
— Eu compilo
— Eu convirjo...
3.o Grupo
3. AGREDIR  troca o -E- por -I- nas for-

mas rizotônicas do Presente do Indicativo;
por conseqüência, essa mudança ocorre em
todas as  formas derivadas, ou seja, Impera-
tivo Afirmativo, Presente do Subjuntivo e
Imperativo Negativo.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo
agrido agrida
agrides agridas
agride agrida
agredimos agridamos
agredis agridais
agridem agridam

Pelo modelo agredir, conjugam-se os se-
guintes verbos: progredir, transgredir, dene-
grir, prevenir.

B) Verbos que têm «O» na penúltima sílaba:
1.o Grupo
4. COBRIR  muda o -O- em -U- na primei-

ra pessoa do singular do Presente do Indicativo
e, portanto, nas formas derivadas. Nas de-
mais rizotônicas, o «O» torna-se aberto.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo
cubro cubra
cobres cubras
cobre cubra
cobrimos cubramos
cobris cubrais
cobrem cubram

Pelo modelo cobrir, conjugam-se: des-
cobrir, encobrir, recobrir, tossir, engolir.

2.o Grupo
5. SORTIR  (= abastecer, fazer sortimento).

Nas formas rizotônicas, o «O» muda
em «U».

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo
surto surta
surtes surtas
surte surta
sortimos surtamos
sortis surtais
surtem surtam

6.  Pelo modelo «sortir», conjuga-se «po-
lir» :

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo

pulo pula
pules pulas
pule pula
polimos pulamos
polis pulais
pulem pulam

→ Observações:
I — Não confunda SORTIR  (que é irreg.)

com SURTIR (= ter como resultado) que é
defectivo (só se conjuga nas 3.as pes.)

II — Não confunda «POLIR» com «PU-
LAR», que é verbo regular.

C) Verbos que têm «U» na penúltima sílaba:

7. ACUDIR  muda o -U- em -O- na 2ª e 3ª
pessoa do singular e na 3ª pessoa do plu-
ral do Presente do Indicativo; por isso, a
mesma alteração se dá na 2ª pessoa do singu-
lar do Imperativo Afirmativo.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo

acudo acuda
acodes acudas
acode acuda
acudimos acudamos
acudis acudais
acodem acudam

Pelo modelo acudir, conjugam-se: sacu-
dir, bulir, consumir, cuspir, escapulir, fugir, su-
bir, sumir.
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D) Outros verbos IRREGULARES da 3a

conjugação:
8. CERZIR  troca o -E- por -I- nas formas

rizotônicas do Presente do Indicativo e, por isso,
também nas derivadas; mas também pode tor-
nar o «E» aberto nessas formas.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo

cirzo cirza
cirzes cirzas
cirze cirza
cerzimos cirzamos
cerzis cirzais
cirzem cirzam

→ Também existem as formas com «E»
aberto: tu cerzes, ele cerze, eles cerzem.

9. FRIGIR  (= cozer com manteiga, azeite,
etc., na frigideira) muda o «I» em «E» aberto na
2ª pessoa do singular e na 3ª do singular e do
plural do Presente do Indicativo.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo

frijo frija
freges frijas
frege frija
frigimos frijamos
frigis frijais
fregem frijam

10. IR — Esse verbo, além de irregular em
sua conjugação, é anômalo em sua estrutura.

Presente do Presente
Indicativo do Subjuntivo
vou vá
vais vás
vai vá
vamos vamos
ides vades
vão vão

11. VIR  apresenta a 1a pessoa do plural do
Presente do Indicativo idêntica à 1a pessoa do
plural do Pretérito Perfeito do Indicativo do ver-
bo «VER».

Presente do Pretérito Perfeito
Indicativo do Indicativo
venho vim
vens vieste
vem veio
vimos viemos
vindes viestes
vêm vieram
GERÚNDIO PARTICÍPIO
vindo vindo

Pelo modelo «vir», conjugam-se os deri-
vados: advir, convir, intervir, provir, sobre-
vir, avir-se, desavir-se.

→ O certo é dizer:

Eu intervim porque quis.
Ela interveio no momento exato.

Verbos defectivos
São verbos que apresentam deficiências

na conjugação, faltando-lhes algum modo,
tempo ou pessoa.

Para facilitar o estudo são colocados em
grupos com características comuns:

Grupo I
Não são conjugados na 1a pessoa do

singular do Presente do Indicativo e nas for-
mas derivadas; não têm as formas em que ao
radical seguem o ou a:

abolir, brandir, banir, brunir, colorir,
demolir, espargir, exaurir, explodir, extor-
quir, fulgir, fremir, haurir, languir, retoquir, un-
gir.

Explodir
Presente do Presente do Imperativo Imperativo
Indicativo Subjuntivo Afirmativo Negativo

Eu Não há
Tu explodes explode
Ele explode Não há
Nós explodimos Não há Não há Não há
Vós explodis explodi
Eles explodem Não há



— 224 —

→ Nos demais tempos, a conjugação é
NORMAL.

Grupo II
Somente são conjugados nas formas arri-

zotônicas.
Deste grupo fazem parte os seguintes verbos:
1ª conjugação: ADEQUAR, ANTIQUAR.

Adequar
   Presente do Presente do  Imperativo Imperativo

Indicativo Subjuntivo  Afirmativo Negativo
Não há
Não há  Não há
Não há  Não há
Nós adequamos Não há  Não há Não há
Vós adequais  adequai
Não há  Não há

→ Nos demais tempos, a conjugação é
NORMAL.

Pode ser conjugado como verbo pronomi-
nal: adequamo-nos, adequais-vos.

2ª conjugação: PRECAVER-SE, REA-
VER

Precaver
Presente do Presente do Imperativo     Imperativo
Indicativo Subjuntivo Afirmativo      Negativo
Não há
Não há Não há
Não há Não há
Nós precave-
mo-nos  Não há Não há        Não há
Vós precaveis- precavei-vos
vos vós
Não há               Não há

→ Nos demais tempos, a conjugação é
normal; nos tempos em que ele não é conju-
gado, pode ser substituído por: acautelar-se,
prevenir-se, precatar-se.

→ Será oportuno lembrar que «precaver-
se» não é composto nem de «ver», nem de
«vir», sendo errôneas formas como «pre-
cavejo», «precavê», «precaveja», «preca-
venho», «precavenha» etc.

Reaver
Presente do Presente do Imperativo Imperativo
Indicativo Subjuntivo Afirmativo Negativo
Não há
Não há Não há
Não há Não há
Nós reavemos Não há Não há Não há
Vós reaveis reavei vós
Não há Não há

→ Nos demais tempos, a conjugação é
normal. Nos tempos em que ele não é conju-
gado, pode ser substituído por: recuperar,
readquirir, recobrar.

→ Costuma-se também ensinar que o
verbo reaver se conjuga apenas nas formas
em que haver tem a letra «v».

→ Convém lembrar que o Pretérito Per-
feito do Indicativo de reaver é: eu reouve,
tu reouveste, ele reouve etc.

→ Fut. do Subj.: quando eu reouver,
quando tu reouveres, quando ele reouver,
quando nós reouvermos, quando vós reou-
verdes, quando eles reouverem.

3ª conjugação: adir, aguerrir, combalir,
florir, fornir, falir, embair, empedernir, lenir,
remir, ressarcir, ressequir, renhir, transir.

Falir
Presente do Presente do Imperativo Imperativo
Indicativo Subjuntivo Afirmativo Negativo
Não há
Não há Não há
Não há Não há
Nós falimos Não há Não há Não há
Vós falis fali
Não há Não há

→ Nos demais tempos, a conjugação é nor-
mal.

→ Costuma-se também ensinar que tais
verbos somente são conjugados nas formas
em que aparece «I» depois do radical, ou
seja, nas formas arrizotônicas.
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Grupo III (Unipessoais)

Deste grupo fazem parte verbos defectivos
que só podem ser conjugados nas 3as pessoas
(singular e plural). São unipessoais:

a) Grassar, importar (ser conveniente), pe-
sar (causar mágoa), constar (ser notório), acon-
tecer, ocorrer, suceder (acontecer), prazer, doer.

Prazer
Presente do Pret. Imperf. Pret. Perf. Presente do
Indicativo Indicativo Indicativo Subjuntivo
praz prazia prouve praza
prazem praziam prouveram prazam

Observação:
Do verbo «prazer», derivam-se aprazer e

comprazer — que são conjugados em todas
as pessoas.

O verbo comprazer torna-se abundante
(forma dupla) no Pretérito Perfeito do
Indicativo e nos tempos dele derivados:

Pretérito Perfeito do Indicativo
comprazi comprouve
comprazeste comprouveste
comprazeu comprouve
comprazemos comprouvemos
comprazestes comprouvestes
comprazeram comprouveram

b) Verbos que indicam vozes de animais: latir,
miar, zurrar, ganir, crocitar, coaxar, piar etc.

Latir
Presente do Pret. Perf. Presente do
Indicativo Indicativo Subjuntivo
late latiu lata
latem latiram latam

Grupo IV (Impessoais)

Neste grupo estão incluídos os verbos que
ficam imobilizados na 3ª pessoa do singu-
lar, pois não se referem a nenhum sujeito. Tam-
bém são chamados de impessoais.

Podem ser assim distribuídos:
a) Verbos que indicam fenômenos

meteorológicos: Chover, nevar, trovejar,
ventar, gear etc.

Exemplos:
Trovejou muito ontem.
Afirmaram que choverá muito.
b) O verbo HAVER com o sentido de

existir:
Haverá aulas todos os dias.
Na sala havia muitas pessoas.
c) O verbo FAZER  indicando decor-

rência de tempo ou temperatura.
Faz dois dias que chegaram.
Ontem fez 20oC.
Considera-se à parte o verbo SOER (cos-

tumar, ter por hábito), cuja conjugação é a
seguinte:

Presente do Indicativo: sois, sói, soe-
mos, soeis, soem.

Pret. Imperf. do Indic.: soía, soías, soía,
soíamos, soíeis, soíam.

Particípio: soído
Exemplo:

Isto soía acontecer antigamente.

• É inusitado nas demais formas. Nas
formas vigentes, segue o verbo moer.

Verbos anômalos

São os que apresentam profundas altera-
ções no radical durante a conjugação.

Estão nessa categoria os verbos SER e
IR, pois suas formas provêm de três radicais
distintos:

SER < ESSE, SEDERE, FUGERE
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IR < VADERE, IRE, FUGERE
Por isso, torna-se fácil compreender que

as formas do verbo SER em «e»:
era, eram, provêm de ESSE

em «s»:
sou, seremos, provêm de SEDERE

em «f»:
foi, foram, provêm de FUGERE
As formas do verbo IR em «i»:
ia, irei, provêm de IRE

em «v»:
vamos, vades, provêm de VADERE

em «f»:
fui, fôramos, provêm de FUGERE
→ Do radical sedere é retirado o Impera-

tivo Afirmativo do verbo SER:
sê tu
sede vós

SER
Indicativo

Pre- Pret. Pret. Mais-que- Fut. Fut.
sente Perf. Imp. Perfeito Pres. Pret.
sou fui era fora serei seria
és foste eras foras serás serias
é foi era fora será seria
somos fomos éramos fôramos seremos seríamos
sois fostes éreis fôreis sereis seríeis
são foram eram foram serão seriam

 Subjuntivo
Presente Pret. Imp. Futuro
seja fosse for
sejas fosses fores
seja fosse for
sejamos fôssemos formos
sejais fôsseis fordes
sejam fossem forem

Afirmativo Negativo
sê tu não sejas tu
seja você não seja você
sejamos nós não sejamos nós
sede vós não sejais vós
sejam vocês não sejam vocês

Exercícios
1) Preencha as lacunas com os verbos in-
dicados entre parênteses:

a) Se nós nos ....... amanhã, conversare-
mos sobre as férias. (ver)

b) Se os Estados Unidos ........ na guerra,
haveria protestos no mundo todo. (intervir)

c) Quando nós .......... as aulas, ficare-
mos em dia com a matéria. (repor)

d) Quem ...... o contrário, cometerá um
engano. (supor)

e) Ontem, os palhaços ...... as crianças
durante horas. (entreter)

f) Ele ................ na discussão, mas se
saiu mal. (intervir)

g) Resolva o problema quando ...........
razões ponderáveis ou quando isso lhe ........
(ver — convir)

h) Se eles ..........  os motivos, todos acei-
tarão a proposta. (expor)
2) Preencha as lacunas com o Presente do
Subjuntivo do verbo indicado entre parên-
teses:

a) É urgente que eles ......... o passaporte
ainda esta semana. (requerer)

b) É urgente que este grupo ............ às
nossa idéias. (aderir)

c) Talvez todas as crianças ........... nes-
te quarto. (caber)

d) É necessário que seu argumento
..... . . .  (valer)

e) Eles duvidam de que nós .......... a
casa. (prover)

f) É fundamental que você ......... o dinhei-
ro perdido. (reaver)

g) É muito importante que você ..... as
plantas de manhã. (aguar)
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h) Ainda que eles ................. os resulta-
dos, tornarei a fazê-lo. (averiguar)

i) Por mais que você se ........... , essa
viagem é muito perigosa. (precaver)
3) Preencha as lacunas das frases abaixo
com o verbo indicado entre parênteses

a) Se nós ....... todos nossos bens, deixa-
ríamos de importuná-los. (reaver — Imperf. Subj.)

b) Eu não ............. uma figa! (valer —
Pres. Ind.)

c) ......... você os fatos com exatidão. (ave-
riguar — Imper. Afirm.)

d) Adalberto ........... a casa que havia per-
dido. (reaver — Pret. Perf. Ind.)

e) O empregado ........ a despensa de to-
dos os mantimentos necessários. (prover —
Pret. Perf. Ind.)

f) Ele se ......... para a morte, confessando-
se. (precaver — Pret. Perf. Ind.)

g) Eu não ....... nesta poltrona. (caber —
Pres. Ind.)

h) Sempre que eu ........ a um projeto seu,
não sou bem-sucedido. (aderir — Pres. Ind.)
4) Conjugue os verbos ver e vir no Futuro
do Subjuntivo.

VER VIR
eu ................ eu ..................
tu ................. tu ...................
ele ............... ele .................
nós .............. nós ................
vós ............... vós .................
eles ............. eles ................

5) Siga o modelo:
a) Mantendo o preço, alugarei a casa.
Se eu mantiver o preço, alugarei a casa.
b) Sobrevindo imprevistos, não ficarei em

Curitiba.
....................................................................
....................................................................

c) Transpondo os termos, deixarei a frase
mais elegante.

....................................................................

....................................................................
d) Contendo meus instintos, deixá-la-ei em

paz.
....................................................................
....................................................................

e) Prevendo os gastos, ficarei mais tran-
qüilo.

....................................................................

....................................................................

Questões discursivas

1. (CEFET-PR) Nas questões a e b, indique
as formas dos verbos entre parênteses que
completam corretamente as lacunas:

a) Se ........ de tempo, ajudá-los-emos.
(dispor)

Não ............ naquilo que não Ihe diga
respeito. (intervir)

b) Pagar-te-ei somente quando ...... o livro
que encomendei. (trazer — 2ª p. do sing.)

O delegado  .......... todos os envolvidos
no conflito. (deter — Pret. Perfeito do Indica-
tivo)

2. (FUVEST) Complete com a forma verbal
indicada:

a) Eu nunca ........ contratos já assinados.
(desfazer — Pres. Ind.)

b) Se tuas propostas .........., serás con-
tratado. (satisfazer — Fut. Subj.)

c) Vós ......... e ....... eternamente o mes-
mo trabalho? (fazer e refazer — Pres. Ind.)

d) Sua dívida já ........... trezentos mil cruzei-
ros. (perfazer — Pret. Mais-que-Perfeito do Ind.)

Quando
ou
se

Quando
ou
se
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3. (UNICAMP-SP) Pôr os verbos seguintes
no Presente do Subjuntivo, começando as
frases com as palavras: É preciso que nós.

1. Nascer. R.: ...........................................
....................................................................

2. Ver. R.: ..................................................
....................................................................

3. Divertir-se. R.: ......................................
....................................................................

4. Cantar. R.: ............................................
....................................................................

4. (UCS-RS) Complete as lacunas com os
verbos intervir e deter no Pretérito Perfeito
do Indicativo:

A polícia .................. no assalto e
................... os ladrões.
5. (FUVEST) Escreva as formas dos verbos
indicados que preenchem corretamente
as lacunas:

a) Quando eu .......... os livros, nunca
mais os emprestarei. (reaver)

b) Os alienados sempre ....... neutros.
(manter-se)

c) As provas que ........ mais erros seriam
comentadas. (conter)

d) Quando ele ....... uma canção de paz,
poderá descansar. (compor)

6. (FUVEST) Reescreva as frases abaixo,
obedecendo ao modelo:

Modelo:
«Se ele voltou cedo, eu também voltei.
Se ele voltar cedo, eu também voltarei.»
a) Se ele viu o filme, eu também vi.
....................................................................
....................................................................

b) Se tu te dispuseste, eu também me dispus.
....................................................................
....................................................................

7. (CÁSPER LÍBERO-SP) Está correto o tex-
to: «Quando Carlos soube que o Delega-
do nos detera, veio logo.» Por quê?

....................................................................

....................................................................
8. (CEFET-PR) Utilizando o verbo dos pa-
rênteses, preencha as lacunas dos perío-
dos com o tempo, pessoa e número ade-
quados:

a) É conveniente que te ...............
(aprazer) o trabalho.

b) Agora que a mulher o abandonou, é ele
mesmo quem ........... (frigir), todos os dias,
os bolinhos para os filhos.

c) ........................... (pôr) as barbas de
molho. A polícia está te procurando.
9. (FEI-SP) «Pôs-se a correr como pôde.»
Fazendo as necessárias adaptações, rees-
creva a frase com o verbo destacado no:

a) Presente do Indicativo.
b) Futuro do Presente do Indicativo.
c) Futuro do Pretérito do Indicativo.
....................................................................
....................................................................
....................................................................

10. (CEFET-PR) Substitua o negrito pela
palavra dos parênteses, flexionando-a no
mesmo modo, tempo e pessoa.

a) Leônidas e seus soldados barravam o
avanço das tropas de Ciro. (deter)

....................................................................

....................................................................

....................................................................
b)  Os animais pressentiram a catástro-

fe. (prever)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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c) A polícia recuperou as jóias. (reaver)
....................................................................
....................................................................

d) Amigos, arranjemos alimentos para o
longo inverno. (prover)

....................................................................

....................................................................

Testes
1. (PUC-MG) Assinale a opção que preen-
che corretamente os pontilhados:

Os interessados serão atendidos se .........
a) requererem.
b) requeriam.
c) requerer.
d) requiserem.
e) requeiram.

2. (UFPR)
1. Desconfia de quem ........... muito di-

nheiro.
2. Felizes os que ................ saúde.
3. Quem ................ de São Paulo?
4. Os animais ........... mesmo no escuro.
5. Eles não ............... hoje.
a) têm, tem, vêm, vêem, vêm.
b) têm, têm, vêm, vêem, vêm.
c) tem, tem, vem, veem, vem.
d) tem, têm, vem, vêem, vêm.
e) tem, tem, vem, vem, vêm.

3. (UFPR)
«Se todos ........ o que já perderam, tal-

vez não cuidassem do que.............».
a) reavessem —  têm.
b) reovessem — têm.
c) reouvessem — têm.

d) rehavessem — têem.
e) rehouvessem — tem.

4. (UFPR) Na frase seguinte, faltam os ver-
bos fazer e querer no imperativo. Qual a
alternativa que preenche as lacunas com
as palavras adequadas?

—«Não ........... aos outros o que não
......... que vos façam.»

a) fazei — quereis.
b) faça — quer.
c) façais — quereis.
d) façam — querem.
e) faze — queres.

5. (UFPR)
1. Se vocês ....... alguma dificuldade, avi-

sem.
2. Não podemos fazer só o que nos ........
3. Talvez, eu o ............. de ir ao colégio.
a) preverem — apraz — impeça.
b) preverem — apraza — impeça.
c) previrem — apraze — impeça.
d) previrem — apraz — impeça.
e) previrem — apraza — impeça.

6. (UEL-PR)
Foi preciso que eu ........ para que eles

....... a calma, sem se ......... um com o outro.
a) intervisse — mantivessem — indisporem.
b) interviesse  — mantivessem — indisporem.
c) interviesse — mantessem — indisporem.
d) intervisse — mantivessem — indispuserem.
e) interviesse — mantessem —’’ indispuserem.

7. (PUC-MG) Observe:
Atender, eu atendo ....................................
Precaver, eu ..............................................
Reaver, eu ................................................
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Polir, eu ......................................................
Abolir, eu ....................................................
Requerer, eu ..............................................
— Quantos períodos não podem ser com-

pletados de maneira análoga?
a) quatro.
b) três.
c) dois.
d) todos.
e) um.

8. (PUC-MG) Complete seguindo o exem-
plo: Andar, eles andaram.

1. Intervir, eles ..........................................
2. Prever, eles ..........................................
3. Reaver, eles .........................................
4. Trazer, eles ...........................................
5. Prover, eles ..........................................
a) intervêm, prevêem, reouveram, trou-

xeram, proviram.
b) intervieram, previram, reouveram,

trouxeram, proveram.
c) intervêm, preverão, reaviam, trazem,

proveram.
d) interviram, previram, reouveram, trou-

xeram, prouveram.
e) interviram, previam, reaviam, traziam,

proviam.
9. (UEPG-PR) Se nós o ............. em Paris,
poderemos dar-lhe o recado.

a) veríamos.
b) víssemos.
c) viermos.
d) vermos.
e) virmos.

10. (UEL-PR) Não sei que conseqüências
....... se ele não ....... o carro na faixa.

a) adveria — detesse.

b) adviria — detivesse.
c) adveriam — detesse.
d) adviriam — detivesse.
e) adviriam — detesse.

11. (UFPR) Na frase abaixo, faltam os ver-
bos trazer e saber; qual a alternativa corre-
ta para as respectivas lacunas?

—«Uma vez que fui eu quem ......... esta
novidade para cá, ....... todos que ela será de
minha exclusiva distribuição na praça.»

a) trazi — saberão.
b) trouxe — sabiam.
c) truxe — sabem.
d) trousse — saibam.
e) trouxe — saibam.

12. (MACK-SP) Assinale a alternativa em que
não há erro no emprego da forma verbal:

a)  Se nós requiséssemos, seríamos aten-
didos.

b)  Ceiemos hoje com nossos amigos.
c)  Não nos convém tais atitudes.
d)  Quando tu repuseres as aulas, avisa-me.
e)  Ontem ninguém pode comparecer.
Para resolver as questões 13 a 15, assinale

as alternativas e some seus valores.
13. (FAAP-SP) Assinale a(s) alternativa(s)
em que as formas verbais estão corretas:

1. Não se preocupes se precisar de
mais material.

2. É necessário que você reaveja aque-
le dinheiro.

4 . Creia em ti; mas nem sempre duvi-
des dos outros.

8 . Peça, se necessário, e faças o traba-
lho com calma.

16. As linhas convirgem para um ponto e
depois se esvaem no infinito.
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32. Sempre que há vagas, afluem candida-
tos que provêm de todos os lugares do Brasil.
14. (UEPG-PR) Assinale a(s) alternativa(s)
correta(s):

1 . Não odeie teu semelhante!
2 . Não odies teu semelhante!
4 . Ama o seu próximo como a si mesmo!
8 . Ame a seu próximo como a si mesmo!

16. Ame a teu próximo como a ti mesmo!
32. Amamos o nosso próximo como a nós

mesmos!
15. (UFMG) Aponte a(s) alternativa(s) em
que o verbo reaver está correto:

1. É importante que você reavenha o con-
ceito.

2. É importante que você reaveja o con-
ceito.

4. É importante que nós reavamos o con-
ceito.

8. É importante que você reaja o conceito.

16. É importante que vós reajais o conceito.

32. É importante que vocês reavenham
o conceito.

64. É importante que eu reavenha o con-
ceito.

16. (FUVEST) «Se ele ......... (ver) o nosso
trabalho, .............. (fazer) um elogio.»

Assinale a alternativa em que as formas
dos verbos ver e fazer preencham correta-
mente as lacunas da frase acima:

a) ver — fará.

b) visse — fará.

c) ver — fazerá

d) vir — fará.
e) vir — faria.

Respostas da unidade 16 — Verbos

Exercício — pág. 199

— aceitado/aceito; entregado/entregue; expressado/
expresso; expulsado/expuIso; isentado/isento; fritado/frito;
frigido/frito; limpado/limpo; matado/morto; pegado/pego;
salvado/salvo; soltado/solto; acendido/aceso; benzido/bento;
elegido/eleito; prendido/preso; suspendido/suspenso;
imprimido/impresso; submergido/submerso; gasto; pago;
ganho; escrito; posto; aberto; bem-querido/benquisto; coberto;
malquerido/malquisto; enxugado/enxuto; incorrido/incurso;
vindo; extinguido/extinto.

Exercícios — pág. 202

1) IR— IMPERATIVO Afirmativo: vai, vá, vamos, ide,
vão. Negativo: vás, vá, vamos, vades, vão.

2) a) vir b) tiveres c) revir d) puser e) detiver f) for
g) provier  h) for  i) fizeres  j) puder  l) fores  m) quiserem
n) reouver  o) proverem

3) a) remunerar-se-ão... b) Abriram-se... c) Lançar-
se-ia... d) Vendem-se... e) Aqui se dão...
4) a) tinha sido improvisada b) estavam sendo
reduzidas c) podia ser sentido
5) a) tinham corrido... b) tem amado c) há de (me)
amar-me
6) a) falemos b) vendas c) partam d) façais
e) possa  f) saia  g) nasçais  h) solicitemos
7) a) saia b) compremos c) vá d) saibamos
e) morrais f) assumamos g) faça
8) a) beija b) adquiramos c) parti d) abraça
e) possamos  f) repreendei
9) a) Não saias... b) Não digais... c) Não faças...
 d) Não partas...  e) Não comais...  f) Não penses...
10) a) incorrido b) enxutas/enxugado c) isentas/
isentado d) entregues/entregado e) pegas/pegado
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Questões discursivas — pág. 204

1) a) vier b) revir c) deteve d) põem e) se entre-
tém
2) chorai, se tendes, tendes, ride-vos.
3) não cuides que te. . .; vem.
4) Não saias! Não fujas! Não abandones... e não
me esqueças.
5) a) abençoe b) ouça c) proteja
6) a) pusesse b) virem
7) nomearam-na tutora.
8) a) A emoção do povo era disfarçada pela im-
passividade dos rostos. b) Os viajantes eram as-
sustados pela negrura da noite.
9) ...eu era repreendido,..., (isto) era feito por...
10) Se o ruído da vaga fosse ouvido pelos filhos
dos pescadores, o rangido... seria escutado por mim.
11) a) mantiver b) interveio
12) Vendiam-se relógios...

Testes — pág. 205

1 - b 5 - d 9- c 13 - 59
2 - b 6 - e 10- b
3 - e 7 - a 11- 04
4 - c 8 - a 12- 08

Exercícios — pág. 214

1) a) desse, déssemos, désseis, dessem.
b) mobílias, mobília, mobiliamos, mobiliais, mo
bíliam.
c) magoas, magoa, magoamos, magoais, ma-
goam.
d) apiado-me, apiadas-te, apiada-se, apiedamo-
nos, apiedais-vos, apiadam-se.
e) odiaras, odiara, odiáramos, odiáreis, odia-
ram.

2) anseio, ceemos, anunciemos, remedeiem,
odeie, pleiteamos.

3) incendeio, incendeias, incendeia, incendia-
mos, incendiais, incendeiam.
odeie, odeies, odeie, odiemos, odieis,  odeiem
hasteio, hasteias, hasteia, hasteamos, has-

teais, hasteiam.
ceie, ceies, ceie, ceemos, ceeis, ceiem.
apaziguo, apaziguas, apazigua, apazigua-
mos, apaziguais, apaziguam.
averigúe, averigúes, averigúe, averigüemos,
averigüeis, averigúem.

4) B, E, D, C, A
5) C, E, C, E, C, C, E, C
6) a) rever b) agradar c) facult.
7) B, A, A, C, C

Questões discursivas — pág. 215

1) Apiado-me; tomo-a... vou depô-la...
2) enriquecera: Mais-que-perfeito Simples do Indic.
tinha tido: Mais-que-perfeito Composto do Indic.
3) a) explicara b) convivi c) mudou
4) a) Mais-que-perf. Simples Indic. b) tinha dado
c) expressa fato anterior a outro que também é
passado.
5) a) Isso fê-las cair. b) Deixaram-nos sair.
6) averigúe, trouxe, Mantém, Põe.

Testes — pág. 216

1 - b 5 - c 9- b 13 - 52
2 - e 6 - c 10- c 14 - 91
3 - b 7 - c 11- e
4 - a 8 - a 12- d

Exercícios — pág. 226

1) a) virmos b) interviessem c) repusermos
d)supuser e) entretiveram f) interveio g) vir
h) expuserem

2) a) requeiram b) adira c) caibam d) valha
e) provejamos f) (recupere) g) ágüe h) averi-
gúem  (previna)

3) a) reouvéssemos b) valho c) Averigúe d) reouve
e) proveu f) precaveu g) caibo h) requeiro
 i ) adiro.

4) VER—vir, vires, vir, virmos, virdes, virem.
VIR—vier, vieres, vier, viermos, vierdes, vierem.

5) b) Se sobrevierem... c) Se transpuser... d) Se
contiver... e) Se previr...
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Questões discursivas — pág 227

1) a) dispusermos; intervenha b) trouxeres;
deteve.

2)  desfaço; satisfizerem; fazeis e refazeis; perfizera.
3) nasçamos, vejamos, nos divirtamos, cante-

mos.
4)  interveio, deteve.
5) reouver, se mantiveram, contivessem, compu-

ser.
6) a) Se ele vir... verei. b) Se tu te dispuseres... dis-

porei.

7) Não. Detivera (mais-que-perf.).
8) apraza, frege, põe.
9) a) põe-se... pode; b) por-se-á... puder; c) por-

se-ia .. pudesse.
10) detinham, previram, reouve, provejamos.

Testes — pág. 229

1 - a 5 - d 9- e 13 - 32
2 - d 6 - b 10- d 14 - 08
3 - c 7 - b 11- e 15 - 00
4 - c 8 - b 12- d 16 - d
TESTE 4 — pela pergunta não há resposta;

pelas alternativas é a c.


