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Verbo* - Palavra pertencente a uma classe aberta de
palavras que flexiona em tempo, modo, pessoa e
número, e que constitui o elemento principal do
grupo verbal.

Classificação dos verbos quanto à flexão:
-Verbos regulares - São aqueles que se flexionam de acordo com o paradigma (isto é, o modelo) a que pertencem,
mantendo o mesmo radical em todas as suas formas: lavo, lavei, lavava, lavarei, lavaria, lavasse...
-Verbos irregulares - São aqueles que se afastam do seu paradigma, apresentando alterações no radical ou na
flexão; faço, fiz, fazia, farei, faria, fizesse...
-Verbos defetivos - São aqueles que não se conjugam em todas as formas:
Impessoais (ex: chover, nevar…) São verbos que se conjugam apenas na terceira pessoa do singular. Estes verbos
não selecionam sujeito. Nevou muito. / Ainda chove. / Hoje não há pão!
Unipessoais (ex: ladrar, miar…) São verbos que só se conjugam na forma da terceira pessoa do singular e do
plural. O cão ladrou muito durante a noite. / Os cães ladraram muito durante a noite.

Subclasses dos Verbos:
✓

Verbo principal - Determina a existência de sujeito e do número e da forma (GN, GPrep, GAdv) dos
complementos.

✓

Verbo copulativo - Estabelece uma ligação entre o sujeito da frase e o predicativo do sujeito.

✓

Verbo auxiliar - Surge antes de um verbo principal ou copulativo, formando com ele um complexo verbal.

Verbo principal – determina a existência de sujeito e de complementos:
Intransitivo: Não seleciona complementos: Ele riu. Ele chorou.
Transitivo:
✓ Direto: Seleciona um complemento direto:
Ele abriu a caixa.
✓ Indireto: Seleciona um complemento indireto ou oblíquo:
Ele telefonou ao pai. Ele foi a Paris.
✓ Direto e indireto: Seleciona um complemento direto e um complemento indireto ou oblíquo:
Ele deu um beijo à Ana. Ele guardou o livro na mochila.
Transitivo-predicativo: Seleciona um complemento direto e um predicativo do complemento direto:
Ele considera o livro interessante.
Verbo copulativo - liga o sujeito e o predicativo do sujeito
Verbos copulativos: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, revelar-se (…).
Verbo auxiliar - ocorre antes de um verbo principal ou verbo copulativo constituindo um complexo verbal.
Pode ocorrer mais que um verbo auxiliar com o verbo principal.
-Dos tempos compostos: ter, haver
-Da passiva: ser
-Temporal: ir, haver de [valor de futuro]
-Aspetual: começar (a) [início da Acão]; estar (a), ficar (a), andar (a), continuar (a), ir (a), vir (a), [duração da
Acão], deixar de, acabar de [fim da Acão].
-Modal: poder [possibilidade], dever [probabilidade], ter de/que, dever [obrigação]
Complexo verbal: sequência de dois ou mais verbos em que um é um verbo principal ou copulativo e os restantes
são verbos auxiliares.
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