
 

Aula 
30A Verbo: Classificação 

Os verbos classificam-se em: regulares, irregulares, defectivos e abundantes. 

a) REGULARES: são aqueles que seguem um padrão na conjugação. 
Quando um verbo é regular, parte dele não muda em todos os tempos. 

Ex.: Acredito, acreditei, acreditava, acreditarei, acreditando 

Ex.: Volto, voltei, voltava, voltaremos, voltarão 

Obs.: Em alguns casos, podemos encontrar alterações nos radicais de verbos regulares; é necessário 
observar se essa alteração é apenas um caso de acomodação gráfica para manter a identidade 
fonética. É o que ocorre, por exemplo, com os verbos ficar (fiquei), fingir (finjo) e vencer (venço). 

b) IRREGULARES: são aqueles que não seguem um padrão na conjugação. 
Quando um verbo é irregular, ele muda com o tempo ou pessoa. 

Ex.: Verbo “ser”: sou, é, foi, será / verbo “ir”: vou, irei, fui, irão  

c) DEFECTIVOS: são verbos de conjugação incompleta, ou seja, não 
apresentam algumas formas. Veja os exemplos abaixo: 
 

    falir abolir reaver soar colorir 
    Presente do 

Indicativo 
Presente do 
Indicativo 

Presente do 
Indicativo 

Presente do 
Indicativo 

Presente do 
Indicativo 

S
in

g
u

la
r 1ª eu --- --- --- --- --- 

2ª tu --- aboles --- --- colores 
3ª ele --- abole --- soa colore 

P
lu

ra
l 1ª nós falimos abolimos reavemos --- colorimos 

2ª vós falis abolis reaveis --- coloris 
3ª eles --- abolem --- soam colorem 

d) ABUNDANTES: são aqueles que possuem duas ou mais formas de 
idêntico valor. A abundância ocorre com maior frequência no particípio de 
alguns verbos, que, além da forma regular (desinência -do), apresentam 
outra forma, denominada irregular ou abundante. Veja alguns exemplos: 

Infinitivo Particípio Regular Particípio Irregular 
aceitar aceitado aceito 
acender acendido aceso 
eleger elegido eleito 
imprimir imprimido impresso 
expulsar expulsado expulso 
prender prendido preso 
suspender suspendido suspenso 

Ainda que exista duas formas do particípio, existe o uso adequado para cada uma delas. 
Ex. O bêbado foi expulso do bar / O gerente já tinha expulsado ele antes. 

Alguns verbos apresentam apenas o particípio irregular. 
Ex.: Dizer = dito / fazer = feito / escrever = escrito / abrir = aberto 
 

 
01. Faça uma síntese do que aprendeu nessa aula. 

02. Leia atentamente o texto abaixo: 
“Eu sou uma pessoa que estuda muito. Vou para a faculdade e construo 
meu futuro. Acredito que faço o melhor, e é isso que me motiva.” 

a) Passe o texto para o passado. 
b) Explique as alterações nos verbos. 
c) Quais verbos são regulares, e quais são irregulares? 

03. Leia a tirinha abaixo: 

 
a) Por que motivo o garoto achou a palavra “coloro” estranha? 
b) Explique o humor presente na tirinha 

04. Reescreva as frases abaixo fazendo as correções necessárias. 
a) Foi elegida uma mulher. Apesar das críticas dos homens, o resultado foi aceitado. 
b) Antes de chover, ele tinha cobrido o carro. 
c) Tem fazido muito calor ultimamente. 
d) Por ter morto um animal indefeso, o caçador foi matado pelos índios. 
e) O espetáculo foi suspendido em virtude do mau tempo 
f) Vovó já havia frito os bolinhos de chuva 

05. Troque (XXX) pelo particípio do verbo solicitado entre parênteses. 
a) Tinha (XXX) mais do que deveria. (gastar) 
b) Havia (XXX) um belo resfriado. (pegar) 
c) Foi (XXX) pela primeira vez um verdadeiro líder popular. (eleger) 
d) Por descuido do filho, a lâmpada ficou (XXX) à noite inteira. (acender) 
e) O rapaz havia (XXX) ao serviço com trinta minutos de atraso. (chegar) 
f) A mãe tinha (XXX) todo seu material sobre a mesa do escritório. (pôr) 


