
 NÃO TROPECE NA LÍNGUA nº 051 
4ª Edição 

 
por Maria Tereza de Queiroz Piacentini * 

 
* Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas” 

e “Língua Brasil – Crase, Pronomes & Curiosidades” - www.linguabrasil.com.br 

 

PARTICÍPIO DUPLO: PRENDIDO, PRESO 

 

O particípio acumula as características de verbo com as de adjetivo e, na forma, se distingue 

pelas desinências -ado para a 1ª conjugação e -ido para a 2ª e a 3ª. O particípio permite a 

formação dos tempos compostos que exprimem o resultado do processo verbal:  

 

Dora tem provado nos palcos que se pode reescrever o destino das crianças de 

rua. 

O canário vem sendo negociado por duzentos reais. 

Quando soubemos da previsão de mau tempo, já havíamos planejado o 

acampamento. 

Aquele sofá já está vendido. 

 

Existem verbos, em português, que possuem dois particípios: um regular – com as terminações -

ado e -ido – e outro chamado irregular, porque se forma de modo contraído, sem tais desinências, 

como solto, findo, salvo, seco etc. O particípio regular é usado com os auxiliares ter e haver, ou 

seja, na voz ativa: 

    

Dizem que a polícia tem prendido alguns traficantes adolescentes. 

Ele já havia soltado o cachorro quando o vizinho entrou pelo portão. 

Parece que o correio não tem entregado as cartas pontualmente. 

 

O particípio irregular exprime um estado – é usado na voz passiva, em especial com os auxiliares 

ser, estar, ficar, e neste caso flexiona no feminino e no plural:    

       

 O traficante só será preso depois de muita busca. 

 Os cachorros estão presos desde que morderam o carteiro. 

 A cinta ficou presa na porta alguns instantes; logo foi solta. 

 Mesmo os malotes têm sido entregues com atraso. 

 

 

 

Para sua consulta, listamos alguns verbos com duplo particípio, separados por conjugação: 
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Infinitivo   Particípio regular     Particípio irregular 

 

aceitar       [tem] aceitado                [foi, está] aceito 

dispersar      dispersado   disperso 

entregar      entregado   entregue 

enxugar      enxugado   enxuto 

expressar      expressado   expresso 

expulsar      expulsado   expulso 

findar       findado   findo 

ganhar       ganhado   ganho 

isentar       isentado   isento 

limpar       limpado   limpo 

matar       matado   morto 

murchar      murchado   murcho 

pagar       pagado   pago 

salvar       salvado   salvo 

secar       secado   seco 

segurar      segurado   seguro 

soltar       soltado   solto 

vagar       vagado   vago 

 

acender      acendido   aceso 

benzer       benzido   bento 

eleger       elegido   eleito 

incorrer      incorrido   incurso 

morrer       morrido   morto 

prender           prendido   preso 

suspender       suspendido   suspenso 

 

expelir       expelido   expulso 

exprimir      exprimido   expresso 

extinguir      extinguido   extinto 

imergir       imergido   imerso 

imprimir      imprimido   impresso 

inserir       inserido   inserto 

submergir      submergido   submerso 


