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1) Copiar no caderno e resolver os exercícios:

VERBOS E TEMPOS VERBAIS
Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados
no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os
verbos podem ser regulares ou irregulares.
Os tempos verbais são as variações do verbo que indicam em qual
momento o fato expresso por ele está ocorrendo.
Verbos Regulares
Verbos regulares são todos os verbos que ao serem conjugados, não
sofrem alterações em seu radical.
Exemplo: O verbo falar (radical: fal-) pode ser conjugado em qualquer
tempo e pessoa, sem que seu radical se modifique: falei, falassem,
falariam.
Quando conjugamos os verbos:
 amar (1ª conjugação/são todos os verbos terminados em ar)
 vender (2ª conjugação/ são todos os verbos terminados em ir)
 partir (3ª conjugação/ são todos os verbos terminados em ar),
estaremos sempre seguindo um modelo.
Observação: Assim, ao substituirmos o radical, temos as terminações de
pessoa, número, tempo e modo válidas para a maioria dos verbos.

Conjugação do verbo regular amar: (radical: am-)
Modo indicativo
Tempo/Presente
Eu: amo
Tu: amas
Ele: ama
Nós: amamos
Vós: amais
Eles: amam.
1) Siga o exemplo acima e organize todos os temos verbais abaixo:
Tempo/Pretérito perfeito: amei, amaste, amou, amamos, amastes,
amaram.
Tempo/Pretérito imperfeito: amava, amavas, amava, amávamos,
amáveis, amavam.
Tempo/Pretérito mais-que-perfeito: amara, amaras, amara, amáramos,
amáreis, amaram.
Tempo/Futuro do presente: amarei, amarás, amará, amaremos, amareis,
amarão.
Tempo/Futuro do pretérito: amaria, amarias, amaria, amaríamos,
amaríeis, amariam.
2) Agora conjugue os verbos vender e partir nos seis tempos verbais
do modo indicativo, conforme você fez com o verbo amar.
Não esqueça: verbo regular vender: (radical vend-)
verbo regular partir: (radical part-)

Bons Estudos!

