
 

Nível: A2 

Verbos auxiliares de aspeto  

1. Lê a informação abaixo 

 

VERBO AUXILIAR 

O verbo auxiliar serve para “ajudar” o outro verbo que vem a seguir, o verbo principal 
da frase. 

O verbo auxiliar pode ajudar a dizer se a ação do verbo principal vai no princípio, a meio, 
ou no fim. 

O verbo auxiliar aparece antes do verbo principal. 

A ligar os dois verbos pode estar uma destas preposições: 

     a 

     de 

Exemplos: 
Eu comecei a ler o livro Uma casa na Pradaria. = a ação vai no início 

     (v. auxiliar) (preposição) (v. principal) 

O meu carro continua a fazer muito barulho. = a ação vai a meio 

                           (v. auxiliar) (preposição) (v. principal) 

O meu irmão ficou a estudar. = a ação vai a meio 

                               (v. auxiliar) (preposição) (v. principal) 

O meu primo deixou de praticar natação e engordou. = a ação está no fim 

                           (v. auxiliar) (preposição) (v. principal) 

Só acabei de fazer o almoço às 2h da tarde! = ação está no fim 

 (v. auxiliar) (preposição) (v. principal) 

 

 



 

 

 

2. Sublinha todos os verbos auxiliares em cada frase. 

 

a. Começa a trabalhar já!  

b. O João está a comer muito depressa.  

c. Ele anda a brincar com coisas sérias… 

d. O meu primo deixou de falar com o vizinho. Acho que se zangaram. 

e. O Jonas está a ler um livro muito interessante.  

f. As crianças já começaram a comer os doces.  

g. Finalmente, eles já acabaram de trabalhar.  

h. O João ficou a jogar na PlayStation em vez de estudar. Tem teste de história 

amanhã!... 

i. A Ângela continua a pensar que as amigas dizem mal dela, mas não é verdade. 

j. A Nádia acabou de ler o livro hoje à tarde.  

k. O Pedro ficou a estudar até às duas da manhã, mas isso não lhe faz bem. Ela precisa 

de dormir. 

 

Soluções: a) começa; b) está; c) anda; d) deixou; e) está; f) começaram; g) acabaram; h) ficou; i) continua; j) acabou; 

k. ficou. 


