
PÁGINA DO PORTUGUÊS: 
DÚVIDA Nº 5: PARTICÍPIOS PASSADOS DUPLOS

Atente-se nas seguintes frases: “Ele tinha absorvido a 
informação” e “Eles estão absortos no filme”.

Qual das duas formas do verbo absorver está correcta? 
Ou estarão as duas? 

Na realidade estão as duas, pois à semelhança de outros 
verbos (ver tabela abaixo), o verbo absorver tem um parti-
cípio passado regular (absorvido) e um particípio passado 
irregular (absorto).

Emprega-se a forma irregular nos tempos compostos 
com os auxiliares ser, estar, ficar, ir e vir e a forma regular 
para a formação dos tempos compostos com os auxiliares 
ter e haver. Assim diz-se:

1. Ele tem entregado os trabalhos a horas.
2. Os trabalhos são entregues a horas.
3. Ele foi eleito Presidente dos Estados Unidos.
4. Antes de saberem o resultado, elas haviam elegido o 

membro mais antigo da associação.
5. Ele ficou preso.
6. A lei vem omissa.
7. O dossier vai completo.

Notas: 
1ª Morto é particípio de morrer e estendeu-se também a 
matar:

Ele tem matado muito gado (matar);
O gado foi morto depois de descoberta a doença (matar);
Ele está morto (morrer);
Ele havia morrido (morrer).

2ª O particípio rompido usa-se também com o auxiliar ser 
(quando pela regra deveria ser utilizada a forma irregular). 
Roto emprega-se como adjectivo: 

As relações diplomáticas foram rompidas; 
O casaco está roto nos cotovelos.

3ª Tem havido contaminação pelos particípios passados 
irregulares legítimos sobre outros particípios que também 
passaram a irregulares. Encontramos neste caso formas 
como empregue e encarregue em vez de empregado e 
encarregado. (Estes verbos não têm forma irregular. Esta 
foi feita por analogia com o verbo entregar). Será preferível 
manter-se o particípio passado regular:

Tenho encarregado algumas pessoas deste trabalho;
Julgo que serei encarregado de levar por diante todo o 

processo;

Esta fórmula é empregada nas cartas comerciais.
4ª Imprimir possui duplo particípio (impresso e imprimido) 
quando significa «estampar», «gravar». Na acepção de «pro-
duzir movimento» usa-se apenas o particípio em –ido:

As obras foram impressas em Portugal.
O relatório estava impresso em Times New Roman.
O papel tinha imprimido um logótipo. 
Foi imprimida enorme velocidade ao carro.

É de recordar que há verbos da 2ª (-er) e 3ª (-ir) conju-
gação que possuem apenas particípio irregular, não tendo 
conhecido jamais a forma regular em –ido ou –ado:

Os verbos gastar, ganhar, pagar e limpar, embora possuin-
do os dois particípios, tendem a perder o particípio regular 
(gasto, ganho, pago, limpo).

Apresentamos de seguida, um quadro com alguns dos 
particípios passados duplos mais usados (também chama-
dos Verbos Abundantes):

Filipa Perdigão
Rita Baleiro

INFIN IT IVO

dizer

escrever

fazer

ver

pôr

abrir

cobrir

vir

PART ICÍPIO

dito

escrito

feito

visto

posto

aberto

coberto

vindo
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50 51 dos algarves

VERBO P. IRREGUL AR
(ser e estar)

P.  REGUL AR
(ter e haver)

exprimir

expulsar

extinguir

imergir

entregar

expresso

expulso

extinto

imerso

entregue

exprimido

expulsado

extinguido

imergido

ganhar ganho ganhado

gastar gasto gastado

entregadoimprimir impresso imprimido

libertar liberto libertado

matar morto matado

morrer morto morrido

omitir omisso omitido

prender preso prendido

soltar solto soltado

absorver

aceitar

acender

agradecer

completar

eleger

absorto

aceito, aceite

aceso

grato

completo

eleito

absorvido

aceitado

acendido

agradecido

completado

elegido

entregar entregue entregado


