
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra variável que exprime 

ação, estado, mudança de estado 

e fenômeno da natureza, 

situando-se no tempo. 

1ª conjugação: A – cantar, dançar 

2ª conjugação: E – vender, por 

3ª conjugação: I – pedir, ferir  
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Servem de Sujeito ao verbo: 

1ª pessoa: eu adoeço; nós 

adoecemos 

2ª pessoa: tu adoeces; vós 

adoeceis 

3ª pessoa: ele adoece; eles 

adoecem. 

 

Singular e Plural  

 A Covid-19 mata. 

 A Covid-19 e a 

Dengue matam 

 

 
Propriedade que o verbo tem de 

indicar a atitude do falante em 

relação ao fato que comunica: 

Indicativo: A Covid-19 se 

espalhou pelo mundo. 

Subjuntivo: Que o coronavírus 

acabe logo. 

Imperativo: Fique em casa! 

 

 

Propriedade que tem o verbo de 

localizar o fato no tempo, em 

relação ao momento em que se 

fala: 

Presente: Fico em casa para 

não me contaminar. 

Pretérito: Estudei sobre o 

coronavírus. 

Futuro: Usarei máscara 

sempre que sair de casa. 

 

Indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa 

pelo verbo: 

Ativa: o sujeito é agente do fato expresso pelo verbo, 

isto é, pratica a ação. Ex.: Paula lava bem as mãos. 

Passiva: o sujeito é paciente do fato expresso pelo 

verbo, isto é, recebe a ação. Ex.: A máscara foi usada 

por Paulo 

Reflexiva: o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e 

paciente, pratica e recebe a ação. Ex.: O coronavírus 

espalhou-se pelo mundo. 
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São aqueles que possuem 

as desinências normais de 

sua conjugação e cuja 

flexão não provoca 

alterações no radical: 

amo, amarei, amava, 

amasse. 

 

São aqueles cuja flexão 

provoca alterações no 

radical ou nas desinências: 

faço, fiz, farei, fizesse. 

São aqueles que não 

apresentam conjugação 

completa, como por 

exemplos, os verbos falir, 

abolir e os verbos que 

indicam fenômenos 

naturais, como chover, 

trovejar, etc. (defectivo → 

defeituoso) 

São aqueles que possuem 

mais de uma forma com o 

mesmo valor. Geralmente, 

essa característica ocorre no 

particípio: matado/morto, 

enxugado/enxuto. 

(abundante → muito) 

 

São aqueles que incluem 

mais de um radical em sua 

conjugação: verbo ser: 

sou/fui; verbo ir: vou/ia. 

São aqueles que se 

referem a qualquer sujeito 

implícito ou explícito. 

Quase todos os verbos são 

pessoais. 

  

 

 

São verbos que se unem 

ao verbo principal na 

formação dos tempos 

compostos e das locuções 

verbais. Ser, estar, ter, 

haver. 

 

 

São aqueles que não se referem a qualquer 

sujeito implícito ou explícito e são utilizados 

sempre na 3ª pessoa. São verbos impessoais: 

aqueles que indicam fenômenos meteorológicos 

(chover, nevar, ventar, etc.); o verbo HAVER (no 

sentido de existir, ocorrer, acontecer, decorrer, 

fazer, realizar-se ou ser possível); e FAZER 

(indicando tempo decorrido ou fenômeno 

meteorológico). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Empregado para assimilar: 

# Um fato que ocorre no momento em 

que se fala: Os alunos estudam em 

casa. 

# Uma ação habitual: Lave sempre as 

mãos. 

# Uma verdade universal (ou dita como 

tal): O importante é ter saúde. 

# Fatos já passados (usa-se o presente 

no lugar do pretérito para dar maior 

realce à narrativa): Em 1918, o mundo 

viveu uma pandemia de gripe. 

# Fatos futuros não muito distantes, ou 

mesmo incertos: Amanhã vou ao 

mercado. 

 

Empregado para apontar 

um fato futuro em relação 

ao momento em que se 

fala: Usarei máscara 

sempre que sair à rua. 

Empregado para designar: 

# Um fato contínuo, habitual, permanente: ele andava à toa. 

# Um fato passado, mas de incerta localização no tempo: Era 

uma vez... 

# Um fato presente em relação a outro fato passado: Eu lia 

quando ele chegou. 

 

É usado para transmitir um 

acontecimento certo e real. 

 

  

Empregado para referir um fato já 

ocorrido, concluído: Estudei sobre a 

transmissão do coronavírus. 

 

  

Indica uma ação passada em 

relação a outro fato passado (ou 

seja, é o passado do passado). Não 

usara máscara, por isso não pôde 

entrar no supermercado. 

  

Empregado para assinalar: 

# Um fato futuro, em relação a outro fato 

passado: Eu iria à escola se não fosse a 

pandemia. 

# Um fato futuro, mas duvidoso, incerto: 

Seria realmente agradável poder sair de casa. 

# Um fato presente (nesse caso indica polidez 

e, às vezes, ironia): Daria para ficar afastado? 
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Modo Subjuntivo  

Modo Imperativo 

 

Empregado para assimilar: 

# Um fato presente, mas duvidoso, 

incerto: Talvez a pandemia passe 

logo... não sei 

# Um desejo, uma vontade: Que as 

aulas retornem é o desejo de alunos e 

professores. 

 

 

Empregado para indicar uma hipótese, 

uma condição: Se não houvesse 

isolamento social, a história seria outra. 

 

Empregado para indicar um fato futuro já 

concluído em relação a outro fato futuro: 

Quando as aulas retornarem, estudarei 

bastante. 

É usado para transmitir 

uma hipótese, dúvida ou 

possibilidade. 

 
Traz um comando positivo. 

Lave bem as mãos e use 

álcool em gel. 

 

Traz um comando 

negativo, uma proibição. 

Não faça aglomerações. 

É usado para transmitir um 

pedido, ordem, súplica. 
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