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Verbos e suas flexões na língua japonesa 1 

 

【Tipos de verbos】 

Há 3 tipos de verbos em japonês. E eles são divididos em 3 grupos, que chamaremos 

de “Grupo 1”, “Grupo 2” e “Grupo 3”. 

Na tabela abaixo, escrevemos alguns verbos que pertencem a cada grupo. 

O que há no Grupo 1? Você consegue detectar alguma semelhança (regra) entre eles? 

E no Grupo 2? 

 
O grupo 3 é formado praticamente pelos 2 verbos listados na tabela abaixo. 

Dica: preste atenção no que vem antes de “ます”! 
 

Grupo1 Grupo2 Grupo3 

かいます(kaimasu: comprar) 

まちます(machimasu: esperar) 

あります(arimasu: ter) 

しにます(shinimasu: morrer) 

あそびます(asobimasu: brincar) 

よみます(yomimasu: ler) 

かきます(kakimasu: escrever) 

およぎます(oyogimasu: nadar) 

はなします(hanashimasu: falar, conversar) 

たべます(tabemasu: comer) 

あげます(agemasu: dar) 

でかけます(dekakemasu: sair) 

ねます(nemasu: dormir) 

みます(mimasu: ver) 

おきます(okimasu: acordar) 

できます(dekimasu: conseguir) 

します(shimasu: fazer) 

きます(kimasu: vir) 

 

 

 

 

 

 

A resposta está na próxima página.  
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【Grupos de verbos】 

Grupo 1 

O som que vem antes da terminação “ます” é sempre /i/. 

Exemplos: 

 かいます(kaimasu: comprar), いきます(ikimasu: ir) e のみます(nomimasu: beber)… 

 

Grupo 2 

Neste grupo há 3 tipos de verbos.  

Tipos e exemplos: 

 (i)  O som que vem antes de “ます” é /e/:   

 たべます(tabemasu: comer) おしえます(oshiemasu: ensinar) 

 あげます(agemasu: dar) でかけます(dekakemasu: sair) 

 (ii)  Há apenas um hiragana antes de “ます”:  

 みます(mimasu: ver)  います(imasu: estar)  

 ねます(nemasu: dormir) きます(kimasu: vestir/usar) 

   (iii) O som que vem antes de “ます” é /i/:  

Obs.: os verbos deste tipo nesse grupo são poucos. A maioria deles pertence ao grupo 1. 

 おきます(okimasu: acordar) 

 できます(dekimasu: conseguir/poder) 

 

Grupo 3 

Basicamente são 2 os verbos irregulares: “きます” e “します”. Mas há também os verbos formados 

pela combinação destes com outros verbos ou substantivos. 

Exemplos: 

 きます(kimasu: vir) もってきます(motte kimasu: trazer) 

 します(shimasu: fazer) べんきょうします(benkyoo shimasu: estudar) 
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 て形
けい

(Forma TE)  

A forma TE é a flexão verbal terminada em “て” ou “で”. Como visto no Básico 1, a forma TE tem 

diversas maneiras de utilização. Dentre elas, algo semelhante ao gerúndio da língua portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo 1 “Forma TE” 

Regra Vます Vて 

① Se antes de “ます” o verbo terminar em  

“い”, “ち” ou “り”, a flexão será “って”  

 かいます 

 まちます 

 あります 

(comprar) 

(esperar) 

(ter, haver) 

 かって 

 まって 

 あって 

② Se antes de “ます” o verbo terminar em 

“に”, “び” ou “み”, a flexão será “んで”  

 しにます 

 あそびます 

 よみます 

(morrer) 

(brincar) 

(ler) 

 しんで 

 あそんで 

 よんで 

③ Se antes  de “ます” o verbo terminar em 

“き／ぎ”, a flexão será “いて／いで” 

 かきます 

 およぎます 

(escrever) 

(nadar) 

 かいて 

 およいで 

④ Se de “ます” o verbo terminar em “し”, a 

flexão será “して” 
 はなします (falar,conversar)  はなして 

★Exceção:  “いきます”→ “いって” 

  Antes do “ます” é “き”, mas não fica “いいて”. 

 Grupo 2 “Forma TE”  

Regra Vます Vて 

Trocar “ます” por “て”  

たべます 

おきます 

います 

(comer) 

(acordar) 

(estar) 

たべて 

おきて 

いて 

 Grupo 3 “Forma TE”  

Vます Vて 

 きます 

 もってきます 

 します 

 べんきょうします 

(vir) 

(levar) 

(fazer) 

(estudar) 

 きて 

 もってきて 

 して 

 べんきょうして 

(Sobre a flexão de verbos, consulte as pág. 172 e 173 do livro didático) Vamos estudar a “forma RU/ 

forma do dicionário” na 2ª lição. 

【Como construir a forma TE】 

Os verbos do Grupo 1 são classificados segundo quatro padrões (regras).  

Os verbos do Grupo 2 não têm flexões complexas. A regra é muito simples.  

Os verbos do Grupo 3 têm flexões irregulares, mas como são apenas 2 verbos, vamos 

decorá-los! 


