
39 Verbos impessoais e verbos pessoais 
 

 
 
  
A PERGUNTA DA VEZ 
 
“Houveram outros casos interessantes” ou “Houve outros casos interessantes”? 
“Depreende-se dos autos” ou “Depreendem-se dos autos”?   
  
 
UMA GOTA DE GRAMÁTICA 
O verbo deve concordar sempre com o sujeito a que se refere. Isto é, os verbos 
pessoais. 
Mas há verbos impessoais, aqueles que ficam sempre no singular. Por analogia, 
tendemos a transformar verbos impessoais em pessoais e, por via de consequência, 
incorrer em erro. 
Por isso, temos que ter sempre em mente os verbos impessoais: 
- o verbo HAVER no sentido de existir: “Há/Havia/Houve muitas espécies de 
mamíferos na Terra.” (Mas atenção: o sinônimo existir é pessoal: 
“Existem/Existiam/Existiram muitas espécies de mamíferos na Terra.”); 
- o verbo FAZER expressando tempo decorrido ou condições meteorológicas - lição 38 
das Gotas: “E já faz mais de cinco semanas que estou na estrada.”, “Faz lindos verões 
no Alaska.”; 
- o verbo IR PARA ou IR POR ou IR EM nas expressões de tempo - lição 38 das 
Gotas: “Vai para vinte anos que o Plano Real foi lançado.”; 
- o verbo SER indicando hora e datas (embora impessoal, concorda com o numeral): 
“É meio-dia.”, “São duas horas.”, “Hoje são 20 de agosto.” (Possível também: “Hoje é 
(dia) 20 de agosto.”) Obs.: A impessoalidade do verbo é transmitida ao verbo auxiliar 
em todos os casos acima. Ex.: “Deve haver outros processos sobre a matéria.”. 
  
OUTROS VERBOS QUE FICAM SEMPRE NO SINGULAR SÃO OS TRANSITIVOS 
INDIRETOS SEGUIDOS DE SE E PREPOSIÇÃO: tratar-se de (lição 32 das Gotas), 
cuidar-se de, precisar-se de, recorrer-se a (em que o se marca a indeterminação do 
sujeito): “Tratou-se de muitas questões na reunião.”, “Cuida-se de três apelações 
criminais.”. Note-se que, quando o verbo é transitivo direto, isto é, não rege 
preposição, faz-se a concordância, pois se trata de voz passiva. Exs.: “Vende(m)-se 
pastel(eis). (= Pastel é(são)  vendido(s).; “Compra(m)-se móvel(is) usado(s).”; “Abaixo 
se explicita(m) a(s) proposta(s).”.   



 
QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Empregue corretamente os verbos impessoais e pessoais nas seguintes frases: 
1. ______ razões para o depositário ser o apelado. (Deve haver/Devem haver) 
2. ______ dois dias que a vaca não voltou do brejo. (Vai para/Vão para) (Olha o 
prejuízo!) 
3.  ____ que os bens penhorados ___ de difícil remoção. (Observa-se/Observam-se - 
é/são) 
4.  ______ duas apelações distintas. (Cuida-se de/Cuidam-se de) 
5.  ________ 10 para o meio-dia. (É/São) 
6.  Hoje _______1º de setembro de 2014. Então, ontem ___ 31 de agosto. (é/são - 
foi/foram) 
7.  Já _________ quatro anos que o crime foi julgado. (faz/fazem)  
8.   __________ dez defeitos no avião. (Constatou-se/Constaram-se) 
9.   __________ dois agravos de instrumento. (Trata-se de/Tratam-se de) 
10. ______________ recursos com o fim de protelar. (Recorre-se a/Recorrem-se a)  
  
  
  
 
 
 
  
DA PRÓXIMA VEZ: O futuro do subjuntivo em português. 

 

 

 

 

 

 

Respostas às questões 
 
1) Deve haver;  
2) Vai para;  
3) Observa-se/são;  
4) Cuida-se de;  
5) São;  
6) é/foram;  
7) faz;  
8)Constataram-se;  
9) Trata-se de;  
10) Recorre-se a. 
 


