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Verbo: O TÓPICO e não mais um tópico. Dentre a maioria das 
grandes instituições, eis o que era um problema e passa, agora, a 
ser a solução. Atente-se a todos os detalhes, perceba o que sempre 
é pedido e o que pode ser pedido. Assim mesmo: comece a pensar 
na Questão Futura (QF). Visualize o cérebro de quem elabora a 
prova e esqueça seu concorrente. É fácil, é tranquilo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AULA 3 
VERBO 

1. Verbo 

1.1 Classificação Verbal 

1.1.1 EXERCÍCIO 1 

1.2 Vozes Verbais 

1.2.1 EXERCÍCIOS 2 a 6 

1.3 Modos Verbais 

1.4 Tempos Verbais 

1.4.1 EXERCÍCIO 7 

1.5 Verbo em concursos 

1.9 Gabarito 
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1. VERBO 
 
 É a palavra que indica ação, estado, fenômeno da  natureza, processos 
naturais, processos mentais etc. 
 
1.1 Classificação Verbal 
Regulares: não sofrem alteração no radical nem na desinência. 

  canto, cantas, canta 
  
 Irregulares: sofrem alteração no radical ou na desinência. 
  peço, pedes, pede 
  

Anômalos: sofrem mudança MUITO GRANDE no radical  
   ser e ir 
 

Defectivos: não são conjugados em todas as pessoas 
   colorir, demolir, falir 
  
 Tente conjugar os verbo no presente do indicativo! 
 

ABUNDANTES: são verbos que possuem duas formas no particípio. 
o FRITAR:  FRITO  FRITADO 
o ELEGER:  ELEITO  ELEGIDO 
o PRENDER:  PRESO  PRENDIDO 

  formas irregulares    formas regulares 
   curtas               longas 
 
Como utilizá-las? 
- Ao lado de SER ou ESTAR, usamos as formas curtas 
- Ao lado de TER ou HAVER, usamos as formas longas 
 
O vereador  estava eleito pelo povo. 
O ladrão foi preso pelo policial.  
 
Alguém havia fritado o bife. 
Ele tinha prendido o corrupto. 
 

VERBOS QUE EXIGEM MUITA ATENÇÃO 
 
1. PAGAR, GASTAR E GANHAR  
ao lado de TER e HAVER admitem as duas formas (regular e irregular). 
Tinha/ havia pago – pagado 
     ganho – ganhado 
      gasto – gastado 
 
2. PEGAR passou a ser aceito como abundante: 
Ele foi pego.  
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Alguém tinha pegado o sujeito. 
 
3. CHEGAR: não existe a forma chego! 
 

1.1.1 EXERCÍCIO 1 – Verbos Abundantes 
 
Preencha as lacunas, usando o particípio adequado do verbo entre parênteses. 
a) Haviam ... toda a louça. (enxugar) 
        
b) A louça estava .... (enxugar) 
        
c) Tinham ... o ladrão em flagrante. (prender) 
        
d) O ladrão foi ... em flagrante. (prender) 
        
e) Eles tinham ... o fogo. (acender) 
        
f) O fogo estava .... (acender)   
        
g) Eu havia ...o material. (entregar) 
        
h) O material estava .... (entregar) 
        
i) Haviam ... o aluno. (expulsar) 
        
j) O aluno foi... do colégio. (expulsar) 
        
k) Haviam ... o livro. (imprimir) 
        
l) O livro foi.... (imprimir) 
 

1.2 VOZES VERBAIS 
 

1. VOZ ATIVA: o sujeito pratica a ação. 
 Todos os alunos   ouviram   aquela música. 
        sujeito           V.T.D.         objeto direto 
 

 Para passar uma oração da voz ativa para a passiva, o objeto direto é obrigatório.  
 

2. VOZ PASSIVA: o sujeito sofre a ação 
 Há dois tipos de voz passiva: 
 
2.1. Passiva Analítica: SER + PARTICÍPIO 
  Aquela música              foi ouvida          por todos os alunos. 

sujeito paciente             ser + partic.         agente da passiva 
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V. A. = Todos os alunos ouviram aquela música.

sujeito V.T.D. objeto direto

+ SER

V. P. = Aquela música foi ouvida por todos os alunos.

sujeito paciente ser + particípio agente da passiva

 
 

2.2. Passiva Sintética: V.T.D + SE = V.P. (sujeito)

Vende- se                 livro. V.P. sintética

V.T.D. + se = VP       sujeito

Livro é vendido.                                         V.P. analítica

VENDEM- se livros.
sujeito no plural = verbo no plural
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3. Voz reflexiva: o sujeito pratica e sofre a ação.
Ele se feriu ontem à noite.

Caberá sempre MESMO (a), PRÓPRIO (a)

_______________________________________________

Dica:
V.A. V.P. =  + SER
1 verbo                     2 verbos
2 verbos 3 verbos

V.P.                V.A. = - SER
2 verbos                 1 verbo
3 verbos                 2 verbos

 
 
 

1.2.1 EXERCÍCIO 2 – Vozes Verbais 
2.Indique em que voz verbal estão os verbos abaixo. 
a) A prova será adiada. 
 
b) Crianças brincavam na neve. 
 
c) Reformam-se roupas. 
 
d)As aulas deverão ser ministradas pelo professor Eduardo Pontes. 
 
e) Os deuses castigam os fracos. 
 
f) Os jornais são impressos em máquinas estrangeiras. 
 
g) Nos chalés da Praia Dourada confeccionam-se bijuterias artesanalmente.    
 
3. Transpondo para a voz ativa a frase "As testemunhas seriam ouvidas pelo juiz 
corregedor", obtém-se a forma verbal: 
 
a) irão ser ouvidas. 
b) estaria ouvindo. 
c) ouviria. 
d) deviam ser ouvidas. 
e) vai ouvir. 
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04. Passe a oração abaixo da voz passiva analítica para a sintética. 
Sejam feitas as apostas, enquanto são elaborados os novos planos. 
 
 
05.  Assinale a frase que não tem sentido passivo. 
a) O atleta foi estrondosamente aclamado. 
b) Que exercício fácil de resolver! 
c) Fizeram-se apenas os reparos mais urgentes. 
d) Escolheu-se, infelizmente, o homem errado. 
e) Entreolharam-se agressivamente os dois competidores. 
 
06.  
 "Acredito que Maria tenha feito a lição."  
 Passando-se a oração destacada para a voz passiva, o verbo ficará assim: 
a) foi feita.             
b) tenha sido feita.     
c) esteja sendo feita. 
d) tenha estado feita. 
e) seja feita. 

 
(...) 
 

1.4 VERBO EM CONCURSOS 
1. (FCC – TRT 6  - Técnico Judiciário – Área Administrativa/2012) 
... mas exige em troca um punhado de moedas de ouro. 
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: 
A) foram exigidas. 
B) são exigidos. 
C) é exigida. 
D) é exigido. 
E) foi exigido. 
 
02. (FCC – TRT 6  - Técnico Judiciário – Área Administrativa/2012) 
... que já detestava a jovem... 
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 
A) Não admitia que a mortal... 
B) A Inveja habita o fundo de um vale... 
C) ... todos os que falaram desse sentimento... 
D) ... porque esta a espionara... 
E) ... que interceda junto a Hersé... 
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1.6 GABARITO 

 
EXERCÍCIO 1 – Verbos Abundantes 
a) enxugado 
b) enxuta 
c) prendido 
d) preso 
e) acendido 
f) aceso         
g) entregado  
h) entregue  
i) expulsado  
j) expulso  
k) imprimido  
l) impresso 
 
EXERCÍCIO 2 – Vozes Verbais 

a) V.P. ANALÍTICA = SER + PARTICÍPIO 
b) VOZ ATIVA = ELAS BRINCAVAM. 
c) V.P. SINTÉTICA: VTD + SE= V.P  
d) V.P. ANALÍTICA = SER + PARTICÍPIO 
e) VOZ ATIVA = ELES CASTIGAM 
f) V.P. ANALÍTICA = SER + PARTICÍPIO 
g) V. P. SINTÉTICA = VTD + SE 

 
 

03. 

As testemunhas seriam ouvidas pelo juiz corregedor

sujeito paciente agente da passiva

O juiz corregedor ouviria as testemunhas

sujeito O.D.

3. Resposta: C

 
 
04.  Façam-se as apostas, enquanto se elaboram os  novos planos. 
 Note que as apostas e os novos planos possuem função de sujeito.  
 Por isso os verbos ficam no plural.  
 
05. E 
Voz reflexiva e sentido reflexivo. 
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Voz passiva: sempre sentido passivo  
Voz reflexiva: sempre sentido reflexivo  
Voz ativa: sentido ativo ou passivo  
 
 

6. 

Maria tenha feito a lição
suj. (fez) O.D.

A lição tenha sido feita por Maria

6. B

 
 
 

VERBO EM CONCURSOS 
1. Resposta correta: (D) 
Para transpor a oração da voz ativa para a passiva, é necessário inserir o verbo ser no 
mesmo tempo em que está o verbo principal da voz ativa e colocar esse mesmo verbo 
principal da ativa no particípio. Certo?  
Para transpor da voz passiva para ativa, retire o verbo ser e coloque o verbo principal 
no mesmo tempo em que está o ser na passiva. 
Atente-se sempre à concordância entre sujeito e verbo, pois os termos são, 
obrigatoriamente, invertidos. 
  
... mas    exige     em troca um punhado de moedas 
              V.T.D.                               O.D.  
... mas um punhado de moedas é exigido em troca. 
 
A) foram exigidas. 
B) são exigidos. 
C) é exigida. 
E) foi exigido. 
a) Dois erros: tempo verbal (passou do presente do indicativo para o pretérito perfeito 
do indicativo) e os verbos estão no plural.  
b) Verbo no plural. 
c) Concordância errada. 
e) Alterou o tempo verbal.      
 
02. Resposta correta: (A) - Detestava e admitia = pretérito imperfeito do indicativo 
(ação contínua). 
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b) presente do indicativo. 
c) pretérito perfeito do indicativo. 
d) pretérito mais que perfeito do indicativo. 
e) presente do subjuntivo. 
 
 

Observações 
1. A teoria não está completa por ser material demonstrativo. 
2. Em Questões Complementares, há 41 testes de verbo. 

 
 


