Olá pessoal, o post de hoje vai falar sobre O que é verbo. A definição, as categorias e as
regrinhas básicas que todos nós precisamos saber.

O que é verbo
Verbo é uma palavra derivada do latim verbum que significa a palavra. Na língua
portuguesa esse tipo de palavra indica alguma ação, situação ou mudança de estado. O
verbo é o responsável por exprimir fenômenos em relação a determinados tempos.
Ressaltando a ideia de que verbos podem expressar outros fatos que não os citados
anteriormente.

O que caracteriza o verbo são suas flexões e não necessariamente os seus significados. O
verbo pode ser flexionado em pessoa, número, tempo, modo e voz. Por exemplo, veremos a
seguir a conjugação do verbo amar, no presente, pretérito perfeito e futuro do presente,
mas devemos lembrar que na língua portuguesa existem tantas outras conjugações.
Pessoas Presente Pretérito perfeito Futuro do presente
Eu

Amo

Amei

Amarei

Tu

Amas

Amastes

Amarás

Ele

Ama

Amou

Amará

Nós

Amamos Amamos

Amaremos

Vós

Amais

Amastes

Amareis

Eles

Amam

Amaram

Amarão

Os verbos na língua portuguesa são classificados quanto as conjugações, sendo elas as do
primeiro grupo com os verbos terminados em ar, por exemplo amar, beijar, olhar… Os de
segundo grupo que são aqueles terminados em er, como lamber, comer, beber, ver… E
aqueles do terceiro grupo que são terminados em ir, como, vir, colorir… São também
classificados quanto a semântica (transitivo, intransitivo, impessoais e verbos de ligação) e
também são classificados quanto a sua morfologia, isto é se são regulares ou irregulares.

Estrutura dos verbos
Radical
Radical do verbo é aquela parte invariável que expressa o principal significado. Por
exemplo:
Comi – comeu – comemos
Olho – olha – olhei.

Tema
É a parte que indica a conjugação do verbo, é o radical seguido da vogal temática.
Desinência modo-temporal.
É o elemento responsável por designar o tempo e o modo dos verbos.
Desinência número-pessoal.
É o elemento que designa as pessoas as pessoas do discurso e o número.

Verbos transitivos diretos e indiretos
Verbo transitivo ´aquele que vem acompanhado por complementos: quem sene, sente algo,
quem vê, vê alguma coisa. O sentido desse verbo segue sempre adiante, e se integra aos
complementos para que, assim, adquira o sentido completo.

O verbo Transitivo Direto acontece quando o verbo é ligado diretamente ao complemento,
sem preposição.
Exemplo: Nós assistimos nossa série preferida.
Já o verbo transitivo indireto refere-se a quando o complemento vem ligado ao verbo através
de uma preposição obrigatória.
Exemplo: Maria gosta de Felipe.
Ainda existem os verbos transitivos diretos e indiretos que são aqueles que necessitam de
dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição.
Exemplo: A menina ofereceu ajuda à sua mãe.

Os tempos Verbais
Presente: Indica o momento atual e situações permanentes.
Pretérito perfeito: Indica fatos que foram concluídos antes do momento em que se fala.
Pretérito imperfeito: Refere-se a passados que ocorreram de forma contínua, ou fatos
que não foram concluídos no momento em que se fala.
Pretérito mais que perfeito: Um fato que foi concluído antes que outro fato também
fosse concluído. Costumamos substituir essa conjugação por uma composta. Por
exemplo: fechara – tinha fechado.
Futuro: São utilizados para indicar coisas que vão acontecer ou que podem acontecer
após o momento em que foi dito.
Futuro do Presente: Traz fatos que vão ocorrer logo após o momento da fala.
Futuro do Pretérito: Ele indica um fato futuro em relação a um fato passado.
Entendemos que os verbos são partes fundamentais em qualquer idioma, sem eles não
conseguiríamos indicar nossas ações ou sentimentos. Precisamos dos verbos para
conseguirmos nos expressar.

Fim do post sobre O que é verbo
O brigada por ter lidomais esse post do Demonstre. Espero que tenha correspondido as suas
expectativas.
Deixe seu comentário e sugestão para o nosso blog melhorar a cada post!
Você também pode gostar de:
https://demonstre.com/o-que-e-adjetivo/

