
 

Particípio 

João Bolognesi Língua Portuguesa 

 

0 
 

 
 

 
  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 

PARTICÍPIO 
 

 
 
 
 

PROF. JOÃO BOLOGNESI 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 



 

Particípio 

João Bolognesi Língua Portuguesa 

 

1 
 

 PARTICÍPIO  
 

 As formas nominais dos verbos são: infinitivo, gerúndio e particípio. 

 

infinitivo gerúndio  particípio   infinitivo gerúndio  particípio 
cantar  cantando cantado   viver  vivendo  vivido 

 

 Alguns particípios, denominados de abundantes, têm dupla forma (salvado / salvo, aceitado / aceito) 
e disso nasce uma regra essencial: 
           aceitado. 

     Ele tinha  imergido. 
a) com os verbos ter e haver, usa-se o particípio regular:      Ele havia matado. 
           prendido. 

          
           aceito. 
            Isso foi  imerso. 
b) com os verbos ser e estar, usa-se o particípio irregular:     Isso estava morto. 
           preso. 

 

PRINCIPAIS  PARTICÍPIOS  ABUNDANTES 
 

  Regular  Irregular             Regular         Irregular 

aceitar         aceitado aceito 
acender       acendido aceso 
dispersar     dispersado disperso 
eleger elegido  eleito 
emergir emergido emerso 
entregar entregado entregue 
enxugar enxugado enxuto 
expressar expressado expresso 
expulsar expulsado expulso 
extinguir extinguido extinto 
findar findado  findo 
fixar  fixado  fixo 
frigir  frigido  frito 
fritar fritado  frito 
ganhar ganhado ganho 
gastar gastado gasto 
imergir imergido imerso 

 imprimir  imprimido impresso 
 inserir  inserido  inserto 
 isentar  isentado isento 
 limpar  limpado  limpo 
 malquerer  malquerido malquisto 
 matar  matado  morto 
 morrer  morrido  morto 
 ocultar  ocultado oculto 
 pagar  pagado  pago 
 pegar  pegado  pego 
 prender  prendido preso 
 salvar  salvado  salvo 
 secar  secado  seco 
 segurar  segurado seguro 
 soltar  soltado  solto 
 submergir  submergido submerso 
 suspender  suspendido suspenso 
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OBSERVAÇÕES 

 

1. Há verbos que só possuem o particípio irregular: aberto, coberto, dito,  escrito, feito, posto, visto.  

 

2. Embora a forma regular esteja em desuso e a caminho de ser extinta, os verbos ganhar, pagar e gastar 
possuem os particípios regular e irregular. Portanto, em concurso público, siga a regra dos particípios 
abundantes descrita acima:  

      ganhar          pagar         gastar 

 

tinha ganhado / foi ganho  tinha pagado /  foi pago  tinha gastado / foi gasto  

 

3. Pegar tem os particípios regular e irregular, portanto use o particípio regular pegado com o verbo ter e haver 
(havia pegado, tenho pegado, terão pegado) e o particípio irregular pego com os verbos ser e estar (foi pego, 
está pego). 

           pegar    

 

     tinha pegado / foi pego  

 

4. Há verbos que só possuem o particípio regular, mas o uso oral vem consagrando uma forma irregular, que 
ainda não é aceita pelos gramáticos:  

. chegar = Eles tinham chegado (Uso errado: Eles tinham chego) 

. trazer = Eles tinham trazido (Uso errado: Eles tinham trago)  

. empregar = Eles tinham empregado (Uso errado: Eles tinham empregue) 

. falar = Eles tinham falado (Uso errado: Eles tinham falo)   

 

5. O verbo imprimir tem duplo particípio: imprimido e impresso.  Em casos como esse, usa-se: 

. imprimido com o verbos ter e haver: A gráfica já tinha imprimido. Ela havia imprimido. 

. impresso com os verbos ser e estar: O documento será impresso. A carta será impressa.  

 Há, porém, um uso à parte: com o sentido de produzir movimento, usa-se nas duas situações 
imprimido (O motorista tem imprimido boa velocidade / Alta velocidade foi imprimida à máquina). 

 

6. O verbo vir não tem conjugação própria para o particípio. Para superar a lacuna, empresta-se a forma do 
gerúndio: vindo. Isso ocorre com vir e seus derivados: intervindo, provindo, convindo, advindo, etc. Exemplos: 
Ele tinha vindo aqui. Ela havia provindo dali. Eles têm intervindo acertadamente.  
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QUESTÕES DE PROVA 

 

1. (CESGRANRIO) Observe a palavra em destaque na sentença abaixo. "Caso se tenha ganhado um aumento no 
emprego no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo". O particípio também está corretamente empregado, 
tal como na sentença acima, de acordo com o registro formal culto, em:  

a) Ele foi isentado de pagar as taxas pelo diretor da repartição. 

b) O diretor tinha suspenso a reunião do conselho sem mais explicações. 

c) Até ontem, ele ainda não tinha entregue a declaração de rendimentos. 

d) A hipoteca do imóvel foi pagada anos depois, pelos herdeiros do proprietário. 

e) Lamento que o conselho da entidade não tenha elegido meu candidato a diretor. 

 

2. (IBFC) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. 

 I. Mesmo tendo ________________ a conta, o cliente teve a sua assinatura cancelada. 

 II. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham ________________. 

 III. Eu deveria ter ____________ o pen drive. 

a) pagado - chegado - trazido.      c) pago - chego- trago. 

b) pagado - chego - trazido.     d) pago - chegado - trago. 

 

3. (CESGRANRIO) O verbo ganhar, na sua forma usual, é considerado um verbo abundante, apresentando, pois, 
duas formas de particípio: uma forma regular (ganhado); outra, irregular, supletiva (ganho). 

 Dentre os verbos abaixo, qual é aquele que apresenta SOMENTE uma forma irregular? 

a) Ver   b) Ficar   c) Ter   d) Ocorrer  e) Vingar 

 

4. (FCC) “Parece incrível que a única sugestão infeliz do mestre João Ribeiro tenha pegado por isso mesmo...” 

 O verbo cujo particípio apresenta as mesmas características do grifado está também grifado na frase: 

a) O romancista foi apanhado num momento de distração, com um conselho indevido. 

b) O mestre João Ribeiro tinha proposto o uso da palavra "estória" em oposição ao sentido de história. 

c) Alguns autores confessam não terem aceitado a diferenciação feita entre as palavras história e estória. 

d) No monumento a Eça de Queirós está registrada uma frase pomposa, segundo Mario Quintana. 

e) Monumentos costumam ser erguidos em bronze, para eternizar a glória de muitos escritores 

 

5. (CESPE) “A foto digital, impressa no documento, dificulta adulterações.”   

  “Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em cinco dias.” 

 Os vocábulos impressa e entregue são particípios irregulares dos verbos imprimir e entregar, 
respectivamente; tais verbos admitem, também, as formas participiais regulares: imprimido e entregado. 



 

Particípio 

João Bolognesi Língua Portuguesa 

 

3 
 

6. (VUNESP) O particípio verbal está corretamente empregado em: 
a) Não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos.  
b) Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas.  
c) O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime.  
d) O rapaz já tinha abrido as portas quando chegamos.  
e) A faxineira tinha refazido a limpeza da casa toda. 

 

7. (CESGRANRIO) O seguinte par de particípios destacados está empregado de acordo com a norma-padrão: 

a) Ela já havia pagado a conta, quando aconteceu o assalto. / O livro tinha sido pago com cartão de crédito. 

b) Todos tinham chegado, quando a homenagem ao aniversariante começou. / A festa chegava ao fim, mas 
muitos dos convidados ainda não tinham chego.  

c) Os funcionários tinham trazido o material necessário ao evento com antecedência. / O bandido foi trago à 
presença das vítimas, quando cheguei. 

d) Todos tinham ficado boquiabertos com o ocorrido. / A família tinha fico reunida em casa, quando houve 
fortes chuvas. 

e) Um grupo de amigos havia comprado o imóvel, para instalar nele um negócio. / As crianças já tinham 
compro doces para o lanche, quando trouxeram-lhe sanduíches. 

 

8.  (FUNRIO) A empresária, ao ser entrevistada pelo repórter, deixou escapar uma forma viciosa de um particípio 
verbal. O que ela disse? 

a) Por ter feito uma viagem longa, cheguei muito extenuada. 

b) Alguém havia pegado minhas malas no aeroporto de Paris. 

c) Se fosse num jogo de futebol, o agressor seria expulso pelo juiz. 

d) Como eu não tinha trago todas as malas, cheguei antes do meu marido. 

e) Se houvessem elegido a pessoa certa, eu não precisaria aumentar os preços. 

 

9. (MP-SC) Aponte a frase em que o particípio foi empregado erradamente. 

a) O juiz tinha aceitado a prova. 

b) Se foi aceita pelo juiz, a prova é válida. 

c) O fato de ter impresso os dizeres na capa do trabalho de nada lhe adiantou. 

d) Se já haviam prendido o suspeito, preso ele está. 

e) Ela os tinha expulsado de seu bar, assim como de outros bares eles já tinham sido expulsos. 
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