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O Verbo 
 

� Verbo – palavra que traduz acções (andar, comer), estados (estar, permanecer) ou qualidades (ser). A forma que 

designa o verbo chama-se Infinitivo Impessoal. 

O verbo varia em número, pessoa, tempo, modo e voz. 

Número -  singular e plural 

Pessoa – 1ª – eu / nós 

  2ª – tu / vós 

  3ª – ele / ela; eles /elas 

 

� Conjugações – os verbos estão distribuídos por três conjugações, conforme a vogal temática. 

 

� Vogal Temática – vogal que vem antes do r final do infinitivo. 

Exemplos: aterrar, descer, cair  

 

� Tempos – indicam o momento da realização da acção. 

Pretérito – indica que os factos já aconteceram. 

Presente – indica que os factos acontecem agora. 

Futuro – indica que os factos ainda irão acontecer. 

 

� Modos – diferentes maneiras de exprimir a ideia do verbo. 

Modo Indicativo – indica que a acção é uma realidade ou uma certeza. 

Modo Conjuntivo – exprime a acção como uma possibilidade ou uma dúvida. 

Modo Condicional – indica que a acção depende de uma condição. 

Modo Imperativo – apresenta a acção como uma ordem ou um pedido. 

Modo Infinitivo – exprime a acção de uma forma indeterminada. 

 

� Verbos Regulares – aqueles cujo radical não muda. 

 Exemplos: chamar; chamo; chamava; chamei; chamarei 

       correr; corro; corria; corri; correrei 

       partir; parto; partia; parti; partirei 

 

� Verbos Irregulares – aqueles cujo radical altera. 

   Exemplos: verbo ir – vou; ia; fui; irei 

  verbo fazer: faço; fazia; fiz; farei 
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