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Locução verbal

I – DEFINIÇÃO: é o conjunto formado por um verbo auxiliar +
um verbo principal

OBS.: O verbo principal vem sempre em uma forma nominal
(infinitivo, gerúndio ou particípio). O verbo auxiliar vem
normalmente conjugado em um dos modos (indicativo,
subjuntivo ou imperativo).

Ex.:Vamos fazer as pazes? (Façamos as pazes!)
Estamos preparando a festa surpresa do João. (Preparamos)
Maria já tinha saído, quando telefonei. (saíra)



Locução verbal

1) Auxiliares TER/HAVER + PARTICÍPIO ► Formação dos
tempos compostos no Indicativo (voz ativa):

Ex.: João tem feito muitas atividades físicas.
(auxiliar no Presente → Pretérito Perfeito)

Todos haviam trabalhado até tarde.
(auxiliar no Pret. Imperfeito → Pret. + q. Perf.)

Os meninos terão entendido o que falei?
(auxiliar no Futuro Pres. → Futuro do Presente)

Os meninos teriam entendido o que falei?
(auxiliar no Fut. Pret. → Futuro do Pretérito)



Locução verbal

► Formação dos tempos compostos no Subjuntivo(voz ativa)

EX.: Espero que ele tenha viajado com rapidez.
(auxiliar no Presente → Pretérito Perfeito
Obs.:Só existe na forma composta.

Se você tivesse avisado antes, já estaria pronta.
(auxiliar no Pret. Imperfeito → Pret. + q. Perf.)
Obs.:Só existe na forma composta.

Quando João tiver retornado, viajaremos.
(auxiliar no Futuro → Futuro)



Locução verbal

2) AUXILIARES SER/ESTAR + PARTICÍPIO► Formação da VOZ 
PASSIVA

Ex.: O quadro foi vendido por milhões de reais.
(Venderam o quadro por milhões de reais.)

O livro será entregue aos alunos pelo professor.
(O professor entregará o livro aos alunos.)

As ruas deveriam ser limpas todos os dias.
(Deveriam limpar as ruas todos os dias.)     



Locução verbal

3) Concordância das locuções verbais

Ex.: Podem existir [vidas ] em outros planetas.
sujeito

Pode haver [ vidas ] em outros planetas.
objeto direto

Deve ter [vidas] em outros planetas.

Devem existir [vidas] em outros planetas.

Deve fazer [dois anos ] que ele viajou.



Locução verbal

4) Outros auxiliares de locuções verbais

Ex.: João veio fazer uma visita aos avós.

Vinha rompendo a madrugada, quando ele chegou.

Ficou esperando por ele à porta de casa.

Queria fazer-lhe uma surpresa.

O trabalho ficou por terminar amanhã.

Maria continuou a pesquisar sobre o assunto.


