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A pergunta da vez 
  

Como agir ao utilizar verbos defectivos  
 
 

Uma gota de gramática 
  

Como é do conhecimento de todos, verbos defectivos são aqueles que não possuem a 

conjugação completa, não sendo usados em determinados tempos, modos ou 

pessoas.  

Abordaremos especificamente apenas alguns verbos de uso cotidiano.  

O verbo REAVER tem a conjugação originada diretamente do verbo HAVER. Se fosse 

uma fórmula matemática: RE + HAVER (menos a letra H, é claro). Mas há um porém: 

só se usam as formas que apresentem a letra - V - na conjugação do verbo HAVER. 

No presente do indicativo, por exemplo, só teremos as formas nós reavemos, vós 

reaveis.  

No pretérito perfeito: Eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós 
reouvestes, eles reouveram.  
 
No presente do subjuntivo (que eu haja, que tu hajas...), então, o verbo reaver não 
pode ser conjugado.  
 
Por outro lado, é necessário sempre lembrar da origem do verbo, para não criarmos 
formas inaceitáveis como: 
 
Espero que você reaveja o que perdeu. Eu reavi. 
 
Outro verbo defectivo muito usado é o ADEQUAR. Segundo a gramática, ele só possui 
as formas arrizotônicas. Que diabo isso quer dizer? Só existem as formas em que o 
acento tônico está depois da letra - Q - : 
 
Adequamos, adequei, adequarei, adequaremos... 



 
Não são aceitáveis as formas: 
 
Essa lei se adéqua ao caso em julgamento. 
 Os bons professores adequam a teoria à prática. 
 
Para solucionar o problema da falta da forma verbal, recorra a um verbo sinônimo, ou 
a uma perífrase. 
 
Essa lei não se amolda/ajusta ao caso em julgamento. 
Os bons professores costumam adequar a teoria à prática. 
 
Fique atento, seja inventivo e não deixe de dar seu recado. 
 
 

 QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 

Marque as opções nas quais as formas verbais usadas não são adequadas e as 
substitua, conservando o sentido da frase: 
 
a) Nem trabalhando muito, reaveremos todo dinheiro desviado. 
b) Por mais que tente, não me adéquo a este trabalho. 
c) Nunca mais reavi o dinheiro que investi naquele bar. 
d) O intérprete adequará a lei ao caso concreto. 
e) Faço votos que vocês se adequem a essa nova vida. 
f) Nem sempre é possível que todos reavejam a felicidade da infância. 
g) A solução do magistrado bem se adéqua ao caso em julgamento. 
h) Espero que você reaveja o que perdeu. Eu reavi. 
 
Respostas às questões 
 
b) Por mais que tente, não me adapto a este trabalho. 
c) Nunca mais reouve/recuperei o dinheiro que investi naquele bar. 
e) Faço votos que vocês se adaptem/ajustem/acostumem a essa nova vida. 
f) Nem sempre é possível que todos consigam reaver/recuperem a felicidade da 
infância. 
g) A solução do magistrado bem se ajusta/mostra adequada ao caso em julgamento. 
h) Espero que você recupere o que perdeu.  
 


