
 
 

 

 

Os sufixos verbais 

 
Todos os verbos regulares ou irregulares sofrem o acréscimo de “S” na 3a pessoa 
do singular do present simples( he , she, it ) . 
Excetuam-se quase todos os Verbos Anômalos (can,could, must, should) 

 

example : I like ice cream She likes ice cream 
You love her  She loves you 

 
1- Os verbos terminados em -ch , -sh , -ss , -o , -z , -x 
recebem "es" e não apenas "s" 

catch ----- catches fish ----- fishes 
kiss ------- kisses buzz ----- buzzes 
go --------- goes fix -------- fixes 

 

2- Verbos terminados em -y . 
Se o y for precedido de consoante , perde o y e recebe ies 
Em todos os outros casos com y , apenas recebe -s 

 
study ...... studies play ....... plays 
fly ........... fliesobey ....... obeys 

 
3- Verbos de uma sílaba terminados em Vogal+consoante , dobram a consoante 
final para acréscimo de -ing 

hit ........ hitting stop ...... stopping 
swim .... swimming plot ........ plotting 

 
4- Verbos terminados em -ee apenas recebem -ing , mas os terminados em e , 
perdem o -e 

see ........ seeing hate ....... hatting 
flee ....... fleeing make ....... making 

 
5- Verbos dissilábicos terminados em Vogal + Consoante> , dobram a consoante 
final se o acento tônico for na segunda sílaba. 
Caso contrário apenas recebem -ing 

enter ( ên/ter) ............ entering begin ( be/gín) .......... beginning 
master ( más/ter)....... mastering prefer( pre/fér) ........ preferring 

 
6- Verbos terminados em L , dobram o L somente se este for precedido de uma vogal 

. 
Caso contrario , apenas recebem -ing 

travel ........... travelling feel .......... feling 
 

7- Verbos terminados em -ie ,quando do acréscimo de -ing 
perdem o -ie e recebem -ying: 

tie ........ tying (atar) die .......... dying ( morrer) lie ..... lying (mentir) 
 

8- Verbos terminados em -ye não sofrem alterações quando do acréscimo de -ing 

dye .......... dyeing ( tingir) 
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9- Todas as regras de dobra de consoante existentes para -ing , aplicam-se á adição 
de -ed 

stop ....... stopped travel ........ travelled admit ........ admitted 
 

10- Verbos terminados em consoante + y , perdem o y ao receber -ed 

study ......... studied play ......... played 

 
Nota: ninguém precisa decorar tudo isto para falar Inglês, mas é bom ter uma 
referência técnica quando necessário. 
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