
 

Aula 
32A Verbo: Flexão Verbal 

O verbo apresenta variações de número, pessoa, modo, tempo e voz. 

FLEXÃO DE NÚMERO E PESSOA 
Número Pessoa  
SINGULAR 
(quando se refere a 
uma só pessoa ou 
coisa) 

1ª = Eu Quem fala. Ex.: Eu fiz o trabalho 

2ª = Tu Com quem se fala. Ex.: Tu viste aquilo? 

3ª = Ele(a) De quem se fala. Ex.: Ela não veio hoje. 

PLURAL 
(quando se refere a 
mais de uma 
pessoa ou coisa). 

1ª = Nós Quem fala. Ex.: Nós fizemos o trabalho 

2ª = Vós Com quem se fala. Ex.: Vós vistes aquilo? 

3ª = Eles(as) De quem se fala. Ex.: Eles não vieram hoje. 
 

Observação: É comum usarmos o pronome de tratamento “você” para nos referirmos à 2ª 
pessoa, tanto no singular quanto no plural. Nesse caso os verbos são os mesmos da 3ª 
pessoa. Ex. Você viu aquilo? Ele viu aquilo? / Vocês viram aquilo? Eles viram aquilo? 

FLEXÃO DE MODO 
Os modos indicam as diferentes atitudes da pessoa que fala em relação ao fato 
que enuncia e são três: 

- Indicativo: apresenta o fato como sendo real, certo, positivo. Ex.: Voltei ao colégio. 

- Subjuntivo: apresenta o fato como sendo uma possibilidade, uma dúvida, um desejo. 
Ex.: Se tivesse voltado ao colégio, teria encontrado o livro. 

- Imperativo: apresenta o fato como objeto de uma ordem, conselho, exortação ou 
súplica. Ex.: Volta ao colégio. 

FLEXÃO DE TEMPO 
Tempos verbais são as variações do verbo que indicam em qual momento o 
fato expresso por ele está ocorrendo. De forma básica, temos os seguintes 
tempos verbais: passado, presente e futuro. 
Ex.: Fazemos o que podemos. (presente) / Ex.: Enterraram o defunto (passado) 
Ex.: Teremos a prova amanhã (Futuro) 

Tempo Composto (Locução Verbal) 
São formados pelos verbos auxiliares ser, estar, ter, haver, andar, deixar, etc., 
acompanhados de um verbo principal em sua forma nominal.  

Ex.: Nós estávamos fugindo da chuva. 
Ex.: Alice tem cantado todas as noites. 

Ex.: Renata tem que chegar hoje à noite. 
Ex.: Carlos anda pensando no passado. 

FLEXÃO DE VOZ 
- Voz ativa: quando o sujeito pratica a ação, é um sujeito agente. 
Ex.: A criança quebrou o copo. 
- Voz passiva: quando o sujeito sofre a ação verbal, é um sujeito paciente. 
Ex.: O copo foi quebrado pela criança. 
- Voz reflexiva: quando o sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe a ação. 
Ex.: A menina penteia-se todas as manhãs. 
 

 
01. Explique como o verbo pode se flexionar. 
02. Leia a tirinha abaixo: 

 
a) Retire 3 verbos na 1ª pessoa do singular e um na 3ª pessoa do plural. 
b) O verbo “poderia” está em que modo verbal? Explique sua resposta. 
c) A expressão “vão pensar” é uma locução verbal? Explique. Essa 
expressão poderia ser trocada por um único verbo? Qual? 
d) Explique a preocupação de Anjinho sobre o que passageiros poderiam pensar. 
03. Reescreva as frases estabelecendo a flexão verbal adequada: 

a) Terá um bom resultado, se (fazer) o trabalho. 
b) Quando (receber) a proposta, nós a leremos. 
c) (fazer) isso agora! Pois (ser) urgente. 
d) Em breve vocês (chegar) ao destino escolhido. 
e) Minha inscrição (ser, fazer) no mês passado. 

f) Aqueles homens (recolher) o pacote amanhã. 
g) O arquivo (ter, ser, entregar) há três dias. 
h) Eles (ter, esquecer) a chave. Então (voltar). 
i) Eu (querer) que você (entregar) as folhas. 
j) O livro (ser, ler) por todos nós. 

04. Passe as frases abaixo para a voz verbal pedida: 
a) Ricardo quebrou o copo. (Passiva) 
b) O vídeo foi feito por mim. (Ativa) 

c) Diego machucou uma pessoa. (Reflexiva) 
d) Isso deve ser feito por todos. (Ativa) 

05. Leia a propaganda abaixo: 

 
a) Quais verbos encontramos no anúncio? Eles podem ser trocados por um único verbo? Qual? 
b) Qual é o modo verbal utilizado nessa construção? Explique sua resposta. 


