
 

Aula 
31A Verbo: Formas Nominais 

São chamadas formas nominais, porque podem desempenhar as funções 
próprias dos nomes (substantivos, adjetivos ou advérbio) e caracterizam-se por 
não indicarem nem o tempo nem o modo. São elas: o INFINITIVO, o GERÚNDIO 
e o PARTICÍPIO. 

INFINITIVO 

Exprime a ideia de ação e seu valor aproxima-se do substantivo: 
Ex.: "Navegar é preciso. Viver não é preciso" (Fernando Pessoa) 
Os verbos navegar e viver ocupam a função de um sujeito gramatical e por 
isso equivalem a um substantivo. 
 

O infinitivo pode ser: 
 

- Pessoal: quando tem sujeito. 
Ex.: O remédio era ficar em casa. (sujeito: eu). 
Ex.: O costume é os jovens falarem e os velhos ouvirem. (Note que o verbo 
possui a mesma forma da conjugação no futuro do subjuntivo, no entanto não 
expressa uma possibilidade futura: "se os jovens falarem...") 
 

- Impessoal: quando não tem sujeito. 
Ex.: "Viver é aproveitar cada momento." (não há sujeito) 
 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
cantAR vendER partIR 

GERÚNDIO 

Exprime um fato em desenvolvimento e exerce funções próprias do advérbio e 
do adjetivo. 
Ex.: O menino estava chorando. (função de adjetivo) 
Ex.: Pensando, encontra-se uma solução. (função de advérbio) 
Ex.: Saiu correndo. (função de advérbio) 
 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
cantaNDO vendeNDO partiNDO 

 

Atenção: O gerundismo é um vício de linguagem que consiste em fazer uso 
inadequado do verbo no gerúndio. Ex.: Estarei enviando as fotos amanhã. 

PARTICÍPIO 
Exerce as funções próprias de um adjetivo e por isso pode, em certos casos, 
flexionar-se em número e em gênero. 
Ex.: Terminado o ano letivo, os alunos viajaram. 
Ex.: Os trabalhos foram terminados, logo entraremos em férias. 
 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
cantaDO vendiDO partiDO 

 

Há outras desinências na formação do particípio: Ex.:  IncluSO, SatisfeiTO, PaGO.  
 

 
01. Quais são as formas nominais do verbo e o que elas expressam? 

02. Reescreva as orações a seguir, completando-as com um verbo em 
uma das formas nominais. Em seguida classifique-o, como no exemplo: 
Ex. Carlos anda (XXX) ultimamente. Resposta: Carlos anda preocupado ultimamente. (Particípio) 
a) Beatriz vive (XXX) que me admira bastante. 
b) Se você tivesse (XXX) a pesquisa, não tiraríamos nota baixa. 
c) Irei (XXX) o possível para comparecer à reunião. 
d) Está tudo (XXX), foram eles os (XXX) por roubar o prédio. 
e) Está (XXX) o grande dia da inauguração da loja. 
f) Está tudo (XXX), iremos mesmo ao cinema no domingo. 
g) Não havia mais o que (XXX), pois a confiança estava (XXX). 
h) (XXX) lá, avise-me, pois ficarei ansiosa por notícias. 
i) O carteiro precisa (XXX) a encomenda hoje. 

03. Leia a tirinha abaixo e responda: 

a) Quais verbos estão nas formas nominais, e em qual cada um está? 
b) Explique o que é a Tiponite?  

04. Elimine o gerundismo na frase “Eu vou estar entrando em contato 
para estar resolvendo o problema.” reescrevendo-a corretamente. 

05. Crie uma frase que contenha verbos nas três formas nominais. 


