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O PARTICÍPIO – CASOS ESPECIAIS 

                                                                                                          

Vimos no artigo anterior que existem alguns verbos com particípio duplo: o regular (-ado, -ido) 

usado com ter e haver; e o irregular (forma contraída), com ser e estar. Com alguns desses verbos, 

todavia, já não se faz distinção, ou seja, na mesma situação emprega-se tanto um quanto outro: 

 

Os sábados e domingos ele tem gasto/ gastado em comícios e reuniões políticas. 

Foi assassinado a tiros mesmo depois de a família ter pago/ pagado o resgate. 

Fomos pegos/ pegados desprevenidos, e as consequências se mostraram 

dramáticas. 

Vamos entrevistar aquelas pessoas que têm ganho/ ganhado na Sena 

repetidamente. 

Foram fritos/ fritados quatro ovos. 

Não temos elegido/ eleito nosso candidato há vários anos. [Mas com os auxiliares 

ser e estar só há uma opção: Ele foi eleito senador.] 

 

 

PARTICÍPIO & ADJETIVO 

 

Há alguns verbos que apresentam dois particípios mas escapam à regra dos particípios duplos, 

pois seu particípio irregular é usado somente como adjetivo. Exemplos:  

 

Tudo foi anexado conforme sua orientação.[voz passiva com verbo ser + particípio] 

O documento está anexo.[anexo = adjetivo] 

 

É o caso, entre outros, dos seguintes verbos: 

 

Infinitivo                   Particípio                 Adjetivo 

absorver  absorvido  absorto 

anexar    anexado    anexo 

aprontar  aprontado  pronto 

cativar   cativado  cativo 

completar  completado  completo 

concretar  concretado  concreto 
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confundir  confundido  confuso 

corromper  corrompido  corrupto 

entortar  entortado  torto 

estender  estendido  extenso 

estreitar  estreitado  estreito 

livrar   livrado   livre 

nascer   nascido  nato/nado 

omitir   omitido  omisso 

quitar   quitado  quite  

restringir  restringido  restrito 

revolver  revolvido  revolto 

torcer   torcido   torto 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

CASOS ESPECÍFICOS 

 

ABRIR. Já teve dois particípios: abrido e aberto. O primeiro saiu de uso. O mesmo aconteceu com 

os verbos cobrir e escrever, que de cobrido/coberto e escrevido/escrevinhado/escrito só ficaram 

com o último particípio. 

                       

A menina já tinha aberto a porta quando tocamos a campainha. 

 

CHEGAR. Tem um único particípio: o regular chegado. *Chego é vulgarismo. 

 

Na hora de fechar o colégio o pai de Leonardo ainda não tinha chegado. 

 

EMPREGAR. Por analogia com entregar, que tem dois particípios – entregado e entregue – há 

quem diga "empregue". Mas na língua culta no Brasil só o particípio regular é aceito. 

 

Na construção da casa foi empregado material de primeira classe. 

 

MORRER. Morrido é particípio usado com ter e haver. Morto se usa com os auxiliares ser e estar, 

mesmo subentendidos. 

 



 NÃO TROPECE NA LÍNGUA nº 052 
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 

Alguns trabalhadores nesse meio têm morrido precocemente.  

Nascido na França em 1881, morto em Nova Iorque a 10 de abril de 1955, Teilhard 

de Chardin descendia de família ilustre. 

 

VIR. Fugindo à regra da formação em -ado ou -ido, vir tem como particípio vindo, igual ao seu 

gerúndio. Verbos correlatos: advindo, intervindo, provindo, sobrevindo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ele não tem vindo à igreja ultimamente. 

Se não tivesses intervindo a tempo, as crianças teriam se machucado. 

 

 


