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             Os verbos exprimem ações processos, fatos, 
estados, mudanças de estado e fenômenos da 
natureza, situando-os no tempo passado, presente 
ou futuro. 
             Os verbos podem variar em número 
(singular/plural), pessoa (eu, tu, ele, nós, vós, eles), 
aspecto (perfeito, imperfeito), modo (indicativo, 
subjuntivo, imperativo), tempo (presente, passado 
e futuro) e voz (ativa, passiva e reflexiva). 
 

• Usos dos modos e tempos verbais 

• Indicativo 
O Presente indica uma declaração feita no 
momento de enunciação; uma atividade habitual; 
uma verdade universal; um fato passado trazido ao 
presente; um fato futuro com valor enfático; um 
imperativo abrandado. 
O Pretérito perfeito indica uma ação concluída 
dentro de um espaço de tempo determinado; uma 
ação no passado repetida por algum tempo. 
O Pretérito imperfeito indica uma ação habitual no 
passado; um passado sem localização precisa no 
tempo; uma ação interrompida ou inacabada. 
O Pretérito mais-que-perfeito indica um fato 
passado ocorrido em relação a outro fato também 
passado. 
O Futuro do presente indica uma ação que vai 
acontecer. 
O Futuro do pretérito indica uma ação futura em 
relação a uma ação no passado; a suposição de um 
fato, um valor hipotético; uma condição que não se 
concretiza. 

• Subjuntivo 
O Presente exprime o desejo de que algo se 
realize; associa uma possibilidade ao tempo 
presente. 
O Pretérito imperfeito apresenta uma 
possibilidade associada ao presente. 
O Futuro indica a possibilidade de uma realização 
no futuro. 
             

• Outras informações: 
A voz passiva pode ser analítica (verbo “ser” + 
particípio de outro verbo: O jantar foi feito por ele) 
ou sintética (verbo transitivo direto na 3ª pessoa + 

partícula apassivadora “se”: Praticaram-se boas 
ações) 
Os verbos podem ser regulares (seguem o 
paradigma e não há alteração do radical) ou 
irregulares (não seguem o paradigma). 
Os verbos irregulares podem ser anômalos 
(apresentam muitas alterações na conjugação, 
como “ser” e “ir”), defectivos (não têm todas as 
formas de conjugação, como “falir”) e abundantes 
(têm duas formas para uma mesma conjugação, 
como “pagado” e “pago”). 
Um conjunto formado por um verbo auxiliar e um 
verbo principal é uma locução verbal. O verbo 
auxiliar refere-se às noções de pessoa, número, 
tempo, modo, aspecto e voz; o principal transmite 
a ideia central e pode estar no infinitivo, no 
gerúndio ou no particípio. 
 

 
 

• Advérbios 
* Modificam verbos e intensificam adjetivos ou 
outros advérbios. Acrescentam às palavras 
circunstâncias com determinados valores 
semânticos. 
* Sua classificação varia de acordo com a 
circunstância que expressam em determinado 
contexto: 

• Afirmação (certamente, realmente, sim) 

• Dúvida (possivelmente, provavelmente) 

• Intensidade (bastante, demais, muito) 

• Lugar ( ali, lá) 

• Modo (assim, depressa, simplesmente) 

• Negação (não) 

• Tempo (agora, hoje) 
* Locuções adverbiais são formadas por duas ou 
mais palavras com valor adverbial. 
* As locuções adverbiais também são classificadas 
de acordo com a circunstância que expressam: de 
afirmação (com certeza, sem dúvida); de lugar (no 
Brasil, à esquerda); de negação (de jeito nenhum, 
de modo algum); de modo (em silêncio); de tempo 
(de vez em quando, em breve). 
* Na oração, podem expressar assunto (falar sobre 
culinária), causa (morrer de fome), companhia 
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(estudar com os amigos), instrumento (cortou-se 
com a faca). 
* Alguns adjetivos acrescidos do sufixo –mente 
podem formar advérbios. 
 

Importante! 
 
Os advérbios têm papel modalizador e podem ser 
usados para indicar crença, opinião, expectativa, 
ponto de vista, necessidade, obrigatoriedade, 
afetividade. 
 

ADJETIVOS 
 

• Adjetivos 
* Especificam e dotam os substantivos de 
características que os diferenciam dos demais. Por 
isso, são muito usados em descrições. 
* Podem ser simples (bom, mau), compostos 
(verde-escuro), primitivos (belo, gordo) e 
derivados (infeliz, anormal) 
* As junções preposição + substantivo e preposição 
+ advérbio originam uma locução adjetiva: de 
verdade _ verdadeiro) 
* Quando se referem a uma localização geográfica, 
são chamados adjetivos pátrios: alagoano. 
 

INTERJEIÇÕES 
 
*Interjeições são expressões que exprimem 
emoções: alegria, alívio, animação, aplauso, 
chamamento, desejo, entre outras. 
* Elas têm significado, podem ser consideradas 
frases e são sintaticamente independentes. 
* Podem assumir as formas de sons vocálicos: Oh!, 
Ah!, Hum!; de palavras que já existem na língua, 
mas usadas para exprimir emoção: Nossa!, Velho!; 
e de locuções interjetivas (união de duas ou mais 
palavras com sentido de interjeição): Deus me 
livre! 
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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 
sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma 
coisa. Por isso, aprendemos sempre.”  
                                                                        (Paulo Freire) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


