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O QUE É UM VERBO?
Os verbos são palavras muito importantes na
frase. Exprimem ações, estados ou fenómenos
naturais.
Exemplos: dançar (ação), estar (estado) e chover
(fenómeno natural).
Os verbos são palavras variáveis, podendo apresentar diferentes formas de acordo com o número,
a pessoa, o tempo ou o modo.
Os verbos podem variar em pessoa (1.ª, 2.ª e 3.ª)
e em número (singular e plural).
Pronome
pessoal

Designação
da pessoa

1.ª

Eu

1.ª pessoa do singular

Quem fala

2.ª

Tu

2.ª pessoa do singular

Com quem
se fala

3.ª

Ele/Ela

3.ª pessoa do singular

De quem se
fala

1.ª

Nós

1.ª pessoa do plural

Quem fala

2.ª

Vós

2.ª pessoa do plural

Com quem
se fala

3.ª

Eles/Elas

3.ª pessoa do plural

De quem se
fala

Número Pessoa

Singular

Plural

O inﬁnitivo é uma forma nominal do
verbo. É a forma que o verbo apresenta
quando está na sua forma inicial, sem
ser conjugado.
Exemplos: viver, imaginar, exprimir
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Descrição

MODO DOS VERBOS
Os verbos apresentam variação em modo (inﬁnitivo, indicativo, imperativo, condicional ou conjuntivo) e em tempo verbal.
Os modos caraterizam as maneiras como podemos utilizar o verbo.
Podemos usar os verbos de cinco modos diferentes:
Inﬁnitivo
ou inﬁnito

Corresponde à forma inicial do verbo, sem
qualquer conjugação. Por exemplo, viver, imaginar, exprimir.

Indicativo

Indica que a ação é real e é encarada como
uma certeza. É o modo da realidade, do que
acontece, com a certeza de quem fala.

Condicional

Apresenta a ação como um facto dependente
de uma condição. Exprime uma hipótese, desejo, possibilidade.

Imperativo

Indica uma ordem, um pedido, um conselho,
um convite, uma sugestão, uma orientação ou
um aviso.

Conjuntivo

Indica uma ação que ainda não foi realizada,
uma ação hipotética ou mesmo irreal ou absurda. É o modo através do qual transmitimos
a incerteza, a dúvida.

O gerúndio é uma forma nominal do verbo que indica a ideia de continuidade da ação, ou seja, a ação é prolongada. Carateriza-se pela terminação -ndo.
Este livro vai ajudar-nos, sobretudo, a explorar o modo indicativo.
É o modo verbal que mais usamos no dia a dia porque indica ações
que são reais, que acontecem na realidade e que são encaradas com
certeza.
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TEMPOS VERBAIS

PASSADO

MODO INDICATIVO

Os verbos variam de acordo com o tempo verbal,
ou seja, de acordo com o momento em que as
ações acontecem: passado, presente ou futuro.

PRETÉRITO
PERFEITO

Indica uma ação que aconteceu
e que está ﬁnalizada. Podes
associar o pretérito perfeito à
palavra ontem.

PRETÉRITO
IMPERFEITO

Indica uma ação que era habitual no passado. Podes associar
o pretérito imperfeito à palavra
dantes.

PRETÉRITO
MAIS-QUEPERFEITO

Indica uma ação que aconteceu antes de outra ação já passada. Também pode ser usado
para indicar uma ação passada
que se situa de forma incerta
no tempo.

PRESENTE

Indica o que está a acontecer
agora, neste momento. Podes
associar o tempo presente à
palavra hoje.

FUTURO

Indica o que ainda vai acontecer. Podes associar o tempo
futuro à palavra amanhã.
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