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PROLEGÔMENOS 

 
 

Em 1988, Henrique Murachco elaborou e inaugurou uma apostila de grego, para o 
curso de Filosofia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de 
São Paulo – FFLCH – USP. 

A carência de semelhante material em português e o sucesso do curso fizeram com que 
a experiência se repetisse ano a ano, nos cursos de Extensão Universitária, na Faculdade de 
Letras, da mesma instituição. Com os acréscimos que se acumulavam, a apostila foi 
aumentando em tamanho, sem perder aquela praticidade, que leva o aluno ao texto original, 
em tempo exíguo, comparando-se com métodos tradicionais empregados nos cursos de 
graduação. O aluno passa então a depender de si, quanto à conquista dessa competência de 
traduzir um texto clássico. Nem é preciso reforçar a importância desse fato na vida acadêmica 
de uma aluno de pós-graduação, que precisa trabalhar com textos filosóficos, literários ou 
religiosos, em grego. 

Como esses cursos eram abertos a toda comunidade, as aulas aglomeravam alunos de 
todas as formações, Humanas, Exatas, Biológicas, e até sem formação acadêmica alguma. 
Muitos, de todo o Brasil, usufruíram esse método, arrojado e inovador, para elaborar, 
desenvolver ou concluir trabalhos acadêmicos como dissertações, teses e até mesmo 
orientações, pois muitos professores, de todas a categorias e áreas, freqüentaram essas aulas. 

Com esse aumento, não só a apostila, mas também a popularidade do curso crescia. 
Em 2001, foi lançada a obra conseqüente dessa apostila: Língua Grega – visão semântica, 
lógica, orgânica e funcional, que se faz presente em muitos cursos de grego em todo o Brasil. 

Como tive a felicidade de freqüentar e participar desses primeiros cursos, 
aproveitando-os como matérias optativas no curso de Letras, resolvi voltar às origens para dar 
aos alunos a oportunidade de passar por esse processo, antes de começar a estudar pelo livro, 
que assusta o iniciante tanto pelos dois volumes quanto pelo preço. 
Este livro é a redução e a ampliação daquela primeira apostila de 1988; tudo isso feito com o 
conhecimento e o consentimento do professor Murachco: redução do número de exercícios 
aplicados em sala de aula, ampliação de elementos gramaticais, necessários para resolução 
dos exercícios, que foram selecionados e aumentados, quando houve necessidade. Esse 
acréscimo teve como origem o próprio livro, muito mais rico em exercícios. O vocabulário 
das lições foi refeito, organizando-se em ordem alfabética e aplicando-se às frases de cada 
lição. 

Assim, o aluno de Filosofia e Letras, da Universidade Federal da Paraíba e de outras 
instituições universitárias, poderá comprovar a eficiência do método em um semestre, antes 
de se aventurar nos estudos de grego pelo resto da vida. 
 

João Pessoa, dezembro de 2005. 
Juvino Alves Maia Junior 
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Introdução à Língua Grega 
 

 
1- Alfabeto grego 

 
A  a alfa a  
B  b beta b 
G  g gama g (gue/gui) 
D  d delta d 
E  e épsilon e (vogal e breve) 
Z  z dzeta z 
H  h eta e (vogal e longa) 
Q q theta th 
I i iota i 
K k kapa k 
L l lambda l 
M m my m 
N n ny n 
C c ksi x 
O o ômicron o (vogal breve) 
P p pi p 
R r rô r 
S s j sigma s 
T t tau t 
U u ýpsilon y 
F f phi ph/f 
X x khi kh 
Y y psi ps 
W w ômega o (vogal longa) 

 
Observações: 

1. As vogais gregas podem ser sempre breves ε, ο;  sempre longas η, ω ;  longas ou 
breves: α, ι, υ. 

2. Um gama seguido de  γ, κ, χ  pronuncia-se n. Ex: α)/γγελοj [ânguelos].    
3. Os ditongos gregos são αι,  ει, οι, αυ, ευ, ου. 

Os ditongos gregos em que o segundo elemento é “i” (αι, ει, οι) pronuncia-se 
como em português. 
Os ditongos em que o segundo elemento é “u” (αυ, ευ) pronunciam-se au, eu; exclui-
se o ditongo ου que se pronuncia como um “u” longo. São ainda ditongos ηυ, υι. O 
iota pode seguir uma vogal longa (#, $, %), mas neste caso ele não se pronuncia e é 
representado embaixo da vogal quando minúscula (iota suscrito) ou ao lado da vogal, 
quando maiúscula (iota adscrito).  Ηι, Ωι. 
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4. Os espíritos (lat. Spiritus = aspiração) são sinais   )  e    (  com que se marcam  todas as 

palavras que começam com  vogal. São dois:  o  espírito doce (fraco, suave)    ) que não 

exerce nenhuma influência na pronúncia; e o  espírito  rude  (forte)   ( que marca uma 
aspiração inicial (h aspirado). O espírito deve ser posto antes do acento, se agudo ou 
grave, e embaixo do acento, se circunflexo. Nas maiúsculas iniciais o espírito se 
coloca à esquerda. 
Nos ditongos iniciais o espírito se coloca sobre a semi-vogal.  
O  υ e ρ  iniciais são sempre marcados com espírito rude. 

5. Acentos: Sem entrarmos na natureza do acento grego, diremos que são três os acentos: 
Agudo que se encontra sobre vogal breve, longa ou ditongo. 
Grave que substitui em certas condições o acento agudo. 
Circunflexo que se encontra sobre vogal longa ou ditongo 

 
Para efeito de ortografia e leitura diremos que toda sílaba acentuada é tônica, e, 

inversamente, toda sílaba tônica é acentuada; portanto, toda palavra grega é acentuada 
(salvo alguns enclíticos e proclíticos em determinadas posições). Como o espírito, o 
acento grego do ditongo coloca-se sobre o segundo elemento. 
Quanto à posição do acento as palavras são: 
Oxítonas, se levam o acento agudo na última sílaba; 
Paroxítonas, se levam o acento agudo na penúltima sílaba; 
Proparoxítonas, se levam o acento agudo na antepenúltima sílaba; 
Perispômenas, se levam o acento circunflexo na última sílaba; 
Properispômenas, se levam o acento circunflexo na penúltima sílaba. 
Regras Práticas: 
1. O que comanda a posição e a natureza do acento é a última sílaba; 
2. Para efeito de acentuação, a última sílaba vale um 1 tempo se é breve e 2  tempos se é 

longa. A natureza da penúltima sílaba (nas proparoxítonas) não tem importância e 
sempre conta 1 tempo; 

3. A sílaba tônica nunca recua mais do que 3 tempos da final; 
4. Os ditongos são naturalmente longos; excluem-se os ditongos oi e ai em posição final 

absoluta, que são sempre breves para efeito de acentuação; 
5. Os substantivos e adjetivos, na declinação, tendem a manter a posição da tônica do 

nominativo singular; 
6. Os verbos revelam uma tendência regressiva em relação à posição da tônica, isto é, a 

sílaba tônica se afasta o mais possível do final da palavra. (79-88). 
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2- Leitura e transcrição 
 
AQHNA  )Aqhna=   
BIOGRAFIA biografi/a   
GENESIS ge/nesij   
DAIMWN daímwn   
EUGENHS eu)genh/j   
ZEUS Zeu/j   
HBH  ÀHbh   
QEOS qeo/j   
ILIOS  ãIlioj   
KENTAUROS ke/ntauroj   
LAMPAS lampa/j   
MICIS mi/cij   
NEOS ne/oj   
CENOS ce/noj   
OMHROS  ÀOmhroj   
PATHR path/r   
RWMH  (Rw/mh   
SWKRATHS Swkra/thj   
TRAGWiDIA trag%di/a   
UBRIS uÀbrij   
FILOSOFIA filosofi/a   
XARIS xa/rij   
YUXH yuxh/   
WRA wÀra   
 
 

3- Características Gerais 
 
Gênero: masculino, feminino e neutro. 
Número: singular, plural e dual. 
Flexão nominal (declinação): artigo, substantivo, adjetivo, pronome. 
Devido à declinação, as palavras não precisam guardar posição na oração, para que se 
determine a função sintática. Em português, a inversão de posição delas pode alterar o 
sentido: “O camponês conduz o cavalo”; “O cavalo conduz o camponês”. Embora com as 
mesmas palavras, o sentido se altera. Em grego, “  (O gewrgo\j aÓgei to\n iÀppon”, 
“ To\n iÀppon aÓgei o( gewrgo/j” e “To\n iÀppon o( gewrgo\j aÓgei” têm o mesmo sentido. 
Para alterá-lo, será necessário mudar a declinação. 
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4- Casos (88 – 115) 
 
Nominativo: sujeito e predicativo do sujeito; adjunto adnominal, para artigo e adjetivo. 
Genitivo: adjunto adnominal, para substantivo; agente da passiva; lugar de onde. 
Acusativo: objeto direto; advérbios de relação e de movimento (lugar para onde). 
Dativo: objeto indireto; complemento nominal, atributivo ou de interesse; adjunto adverbial 
de instrumento (instrumental) e de lugar onde (locativo). 
Vocativo: vocativo. 
 
 

5- Relação caso/função 
 
Em que caso deveriam ficar as palavras em negrito: 
 

1. O amigo fiel é um tesouro para o homem. 
2. A riqueza nunca é segura para o homem. 
3. A vida dos homens é um dom dos deuses. 
4. O dom da vida é dado pelos deuses. 
5. Nós viemos de casa. 
6. Eles vão para casa. 
7. Estamos na sala de aula. 
8. Deuses, sede propícios aos homens. 
9. Para nós, é melhor que se fale a verdade. 
10. Com a verdade, a felicidade se confirma. 
 
 

6- Artigo (masculino, feminino e neutro) 
 

 Singular Plural Dual 
 Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro m/f/n 

NOMINATIVO o( h( to/ oi( ai( ta/ tw/ 
ACUSATIVO to/n th/n to/ tou/j ta/j ta/ tw/ 

GENITIVO tou= th=j tou= tw=n tw=n tw=n toi=n 
DATIVO t%= tv= t%= toi=j tai=j toi=j toi=n 

 
 

7- Substantivo de tema o (masculino) 
 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
NOMINATIVO o( lo/goj oi( lo/goi tw/ lo/gw 
ACUSATIVO to/n lo/gon tou/j lo/gouj tw/ lo/gw 

GENITIVO tou= lo/gou tw=n lo/gwn toi=n lo/goin 
DATIVO t%= lo/g% toi=j lo/goij toi=n lo/goin 

 
Nota:  O vocativo é sempre igual ao nominativo, exceto no singular dos substantivos 
masculinos de tema o, que é em e: lo/ge. Às vezes, ele aparece precedido de w\=. 
 Há também substantivos femininos seguindo este modelo, tendo obviamente artigo 
feminino (h( bi/bloj ‘o livro’). 
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7.1- Sustantivo de tema o (neutro) 
 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
NOMINATIVO to/ dw=ron ta/ dw=ra tw/ dw/rw 
ACUSATIVO to/ dw=ron ta/ dw=ra tw/ dw/rw 

GENITIVO tou= dw/rou tw=n dw/rwn toi=n dw/roin 
DATIVO t%= dw/r% toi=j dw/roij toi=n dw/roin 

 
Nota: No gênero neutro, são iguais as formas no nominativo, vocativo e acusativo. 
 O artigo neutro está declinado com o substantivo. 
 

8- Adjetivo 
 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
N o( lo/goj kalo/j oi( lo/goi kaloi/ tw/ lo/gw kalw/ 
A to/n lo/gon kalo/n tou/j lo/gouj kalou/j tw/ lo/gw kalw/ 
G tou= lo/gou kalou= tw=n lo/gwn kalw=n toi=n lo/goin kaloi=n 
D t%= lo/g% kal%= toi=j lo/goij kaloi=j toi=n lo/goin kaloi=n 

 
 SINGULAR PLURAL DUAL 

N to/ dw=ron kalo/n ta/ dw=ra kala/ tw/ dw/rw 
A to/ dw=ron kalo/n ta/ dw=ra kala/ tw/ dw/rw 
G tou= dw/rou kalou= tw=n dw/rwn kalw=n toi=n dw/roin 
D t%= dw/r% kal%= toi=j dw/roij kaloi=j toi=n dw/roin 

 
Colocação do adjetivo 

O adjunto adnominal (adjetivo) se coloca entre o artigo e o substantivo, ou depois 
deste, repetindo-se o artigo: 
 o( a)gaqo\j aãnqrwpoj - o( aãnqrwpoj o( a)gaqo/j (o bom homem).  
 O predicativo (adjetivo) se coloca antes do artigo ou depois do substantivo: 
 o( aãnqrwpoj a)gaqo/j - a)gaqo\j o( aãnqrwpoj (o homem é bom). 

 
9 - Adjetivo de 1ª classe 

 
Esses adjetivos são aqueles que seguem o modelo dos nomes em – ο para o 

masculino e neutro, e o modelo dos nomes em −α/η  para o feminino. 
  

 Masculino Feminino Neutro 
Belo, a kalo/j kalh/ kalo/n 
Pequeno, a  mikro/j mikra/ mikro/n 

 
São adjetivos triformes e biformes. São triformes os que têm três desinências (uma 

para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro).  
São biformes os que têm apenas duas desinências (uma para o masculino/feminino e 

outra para o neutro): 
 MASCULINO FEMININO NEUTRO 
Justo, justa di/kaioj dikai/a di/kaion 
Injusto, a aãdikoj aãdikoj aãdikon 
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Obs: Os adjetivos triformes fazem o feminino ora em a ora em h. Os adjetivos em h se 
declinam como o artigo feminino e são os que têm o radical terminado em consoante, menos 
em r; os que têm o radical terminado em vogal e r fazem o feminino e toda a flexão do 
singular em aem lugar de h. 

 
 

QUADRO DE DECLINAÇÃO DOS ADJETIVOS  (131 - 135) 
SINGULAR 

Caso Masc.                      Fem. Neutro. Masc. Fem. Neutro. 
Nom. kalo/j kalh/ kalo/n mikro/j mikra/ mikro/n 
Voc. kale/ kalh/ kalo/n mikre/ mikra/ mikro/n 

  Ac. kalo/n kalh/n kalo/n mikro/n mikra/n mikro/n 
Gen. kalou= kalh=j kalou= mikrou= mikra/j mikrou= 
Dat. kal%= kal$= kal%= mikr%= mikr#= mikr%= 

PLURAL 
Caso Masc.                      Fem. Neutro. Masc. Fem. Neutro. 
Nom. kaloi/ kalai/ kala/ mikroi/ mikrai/ mikra/ 
Voc. kaloi/ kalai/ kala/ mikroi/ mikrai/ mikra/ 

  Ac. kalou/j kala/j kala/ mikrou/j mikra/j mikra/ 
Gen. kalw=n kalw=n kalw=n mikrw=n mikrw=n mikrw=n 
Dat. kaloi=j kalai=j kaloi=j mikroi=j mikrai=j mikroi=j 

DUAL 
N.V.A kalw/ kala/ kalw/ mikrw/ mikra/ mikrw/ 
G.D kaloi=n kalai=n kaloi=n mikroi=n mikrai=n mikroi=n 

 
 

10a- Verbo SER e compostos (407 – 411) 
1.Verbo ser (ei)mi/) 

 INDICATIVO  
Subj. 

 
Optativo 

 
Imperativo 

 
Infinitivo Pres. Imperf. 

SINGULAR 
1ª ei)mi/ hÕn wÕ eiãhn  eiÕnai 
2ª eiÕ hÕsqa $Õj eiãhj iãsqi  
3ª e)sti/ [n] hÕn $Õ eiãh eãstw  

PLURAL 
1ª e)sme/n hÕmen wÕmen eiÕmen / eiãhmen   
2ª e)ste/ hÕte hÕte eiÕte / eiãhte eãste PARTICÍPIO 
3ª ei)si/ [n] hÕsan wÕsi [n] eiÕen / eiãhsan eãstwn / oãntwn wãn, oãntoj 

DUAL 
2ª e)sto/n hãsthn hÕton eiãthn / ei)h/thn eãston   ouÕsa, ouãshj 
3ª e)sto/n hãsthn hÕton eiãthn / ei)h/thn eãstwn oãn, oãntoj 

 
Futuro do verbo SER 

 INDICATIVO OPTATIVO INFINITIVO 

SINGULAR 
1ª eãsomai e(soi/mhn eãsesqai 
2ª eãs$ eãsoio PARTICÍPIO 
3ª eãstai[eãsetai] eãsoito e)so/menoj, ou 

PLURAL 
1ª e)so/meqa e(soi/meqa e)some/nh, hj 
2ª eãsesqe eãsoisqe e)so/menon, ou 
3ª eãsontai eãsointo  

DUAL 
2ª eãsesJon e)soi/sJhn  
3ª eãsesJon e)soi/sJhn  
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Composto de ei)mi/: Este verbo se presta a composições com quase todas as preposições. É de 
se notar que essas preposições, em geral antigos advérbios, transferem ao verbo ser o seu 
significado. Assim:   para/ - a)po/ - su/n - pro/j- e)n - meta/ - u(po/ - peri/ - ktl.  

pa/reimi - estar presente   aãpeimi - estar ausente 
su/neimi - estar com    pro/seimi - juntar-se a (frente) 
eãneimi -  estar em (dentro)   me/teimi - intervir 
u(/peimi -  estar sob    peri/eimi - cercar, sobrepor-se 

 
10b- Palavras Invariáveis 

Preposições (534) 
a)mfi/ Gen/ acus/ dat 

De onde; para onde; 
onde a)na/ Acusativo Acima de; para cima 

aãneu Genitivo Sem a)po/ Genitivo Desde; a partir de 

dia/ Genit/ acus Através; por meio de e)k [e)c] Genitivo A partir de; para fora 

e)n Dativo/locativo Em ei)j Acusativo Na direção de 

e)pi/ Gen/acus/dat Sobre meta/ Gen/acus Com; depois 

para/ Gen/acus/dat Da parte de; contra; 
junto peri/ Gen/acus/dat Em torno de 

pro/j Gen/acus/dat 
Da parte de; contra; 
junto su/n Dativo Com 

u(pe/r Gen/acus Sobre u(po/ Gen/acus/dat Por; sob 

 
Conjunções e partículas 

a)lla/ Mas aãn [e)a/n] Se 
ei)  Se ga/r Pois 
hã Ou i(/na Para que 
kai/ [te...kai/] Também; e o(/te Quando 
o(/ti Que w(j Que  
Me/n...de/: partículas usadas na correlação de orações, sem valor semântico. 

 
Advérbios 

a)ei/ Sempre hãdh Já; logo 
mh/ [mh/pote] Não; nunca nu=n Agora 
ou) [ou)/pote] Não; nunca (indic.) po/te Uma vez 
to/te Então   
 
 
I- TRADUÇÃO: 

 
1. (O pisto/j fi/loj qhsauro/j e)sti t%= a)nqrw/p%. 
2. ãAnqrwpoj, mikro\j ko/smoj. 
3. (O xro/noj i)atro\j tw=n po/nwn. 
4. (O tw=n a)nqrw/pwn bi/oj dw=ron tw=n qew=n e)stin. 
5. (O uÀpnoj tou= qana/tou a)delfo/j e)stin. 
6. Koina\ ta\ tw=n fi/lwn. 
7. Xalepa\ ta\ kala/. 
8. ãAdikoj plou=toj ouãpote be/baio/j e)stin. 
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9.  (H Aiãgupto/j e)sti tou= Nei/Lou potamou= dw=ron. 
10. Ou) r(#/dia/ e)sti ta\ tw=n dou/lwn eãrga 
11. Toi=j ponhroi=j ou) polloi/ ei)si fi/loi. 
12. Dou=loi/ ei)si polloi\ aãnqrwpoi tw=n kairw=n. 

 
VOCABULÁRIO I 
a)delfo/j, ou= [o(] -irmão ko/smoj, ou [o(] -universo 

aÓdikoj, on -injusto, a mikro/j, a/, o/n -pequeno, a 
AiÓguptoj, ou [h(] -Egito Nei=loj, ou [o(] -Nilo 
aÓnqrwpoj, ou [o(] -homem ouã; ouÓpote -não; nunca 
be/baioj, a, on -seguro pisto/j, h/, o/n -fiel 
bi/oj, ou [o(] -vida plou=toj, ou [o(] -riqueza 

dou=loj, ou [o(] -escravo polloi/, ai/, a/ -muitos, as 
dw=ron, ou [to/] -presente ponhro/j, a/, o/n -malvado, a 
eãrgon, ou [to/] -obra po/noj, ou [o(] -sofrimento 

qa/natoj, ou [o(] -morte potamo/j, ou= [o(] -rio 
qeo/j, ou= [o(] -deus r(#/dioj, a, on -fácil 

qhsauro/j, ou= [o(] -tesouro uÀpnoj, ou [o(] -sono 
i)atro/j, ou= [o(] -médico fi/loj, ou [o(] -amigo 
kairo/j, ou= [o(] -ocasião xalepo/j, h/, o/n -difícil 
kalo/j, h/, o/n -belo, a xro/noj, ou [o(] -tempo 
koino/j, h/, o/n -comum   

 
 

11- Substantivos de temas em a/h (femininos - 1ª declinação) (131 - 138) 
Pertencem a esta declinação:  

a) Nomes femininos em a/h  
Declinação: 

h( paidei/a  a educação 
h( h(me/ra  o dia 
h( kefalh/   a cabeça 
h( glw=tta [ss]   a língua 

 
 

SINGULAR 
N. h(    paidei/a h(me/ra kefalh/ glw=tta 
V.       paidei/a h(me/ra kefalh/ glw=tta 
A. th\n paidei/an h(me/ran kefalh/n glw=ttan 
G. th=j paidei/aj h(me/raj kefalh=j glw/tthj 
D. t$=  paidei/# h(me/r# kefal$= glw/tt$ 

PLURAL 
N. ai(    paidei=ai h(me/rai kefalai/ glw=ttai 
V.        paidei=ai h(me/rai kefalai/ glw=ttai 
A. ta\j  paidei/aj h(me/raj kefala/j glw/ttaj 
G. tw=n  paideiw=n h(merw=n kefalw=n glwttw=n 
D. tai=j paidei/aij h(me/raij kefalai=j glw/ttaij 
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DUAL 
N/A tw\       paidei=a h(me/ra kefala/ glw/tta 
G/D toi=n    paidei/ain h(me/rain kefalai=n glw/ttain 

Obs:   a  puro e  a impuro ou misto; 
- nomes em a puro são aqueles cujo radical termina em vogal ou r; eles conservam o 

a em todos os casos; 
- nomes em a impuro ou misto são aqueles cujo radical termina em qualquer 

consoante, menos r, e fazem o genitivo e o dativo singular em -hj, -$, no plural são iguais 
aos de a puro; 

- o plural de todos os nomes em a/h (fem. e masc.) é em a, menos o genitivo, que é -w=n. 
 
b) Nomes masculinos em   aj/hj  

 
o( stratiw/thj o soldado 
o( neani/aj o jovem, rapaz 
o( Qoukidi/dhj Tucídides 

 
 Declinação:   
 

SINGULAR 
N. o(   stratiw/thj o(    neani/aj o(     Qoukidi/dhj 
V.      stratiw=ta       neni/a        Qoukidi/dh 
A . to\n stratiw/thn to\n neani/an to\n   Qoukidi/dhn 
G. tou= stratiw/tou tou= neani/ou tou=   Qoukidi/dou 
D. t%= stratiw/t$ t%=  neani/# t%=    Qoukidi/d$ 

PLURAL 
N. oi((    stratiw=tai oi((    neani/ai oi(     Qoukidi/dai 
V.        stratiw=tai         neani/ai         Qoukidi/dai 
A . tou\j stratiw/taj tou\j neani/aj tou\j  Qoukidi/dai 
G. tw=n  stratiwtw=n tw=n  neaniw=n tw=n   Qoukididw=n 
D. toi=j  stratiw/taij toi=j neani/aij toi=j   Qoukidi/daij 

DUAL 
N.V.A tw\    stratiw=ta tw\     neani/a tw\    Qoukidi/da 
G. D. toi=n  stratiw/tain toi=n   neani/ain toi=n Qoukidi/dain 

Obs: Particularidades na declinação dos masc. em -aj/hj. 
a) o -j do nom. masc. sing.  
b) o -ou  do gen. masc. sing. (emprestado do artigo masc.) 
c) o  -a do voc. masc. sing. dos nomes comuns. 
d) os nomes próprios em hj perdem o -j  no voc. sing. (135). 
 

II- TRADUÇÃO 
1. Qaumasth/ e)stin h( tw=n melittw=n sofi/a. 
2. (H pei=na th=j di/yhj a)delfh/ e)stin. 
3. ãEndoco/j e)stin h( fili/a   )Ore/stou kai\ Pula/dou. 
4. Parh=men t$= e(ort$=. 
5. (H eu)Juta/th o(do\j taxi/sth e)sti/n. 
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6. Do/ca me\n eãntimoj, a)be/baioj de/ ! kai\ ka/lloj me\n perima/xhton, 
o)ligoxro/nion de/ ! kai\ u(gi/eia me\n ti/mioj, fJa/rth de/ ! h( de\ swfrosu/nh 
mo/nh e)sti/n a)Ja/natoj. 

7. Lu/phj i)atro/j e)stin a)nJrw/poij xro/noj. 
8. Kalo\n h(suxi/a // h( h(suxi/a kalh/ // h( kalh\ h(suxi/a. 
9. (H tou= sofou= yuxh\ hÀsuxo/j e)stin e)n tai=j tou= bi/ou sumforai=j. 
10. Oi( no/moi yuxh\ th=j politei/aj ei)si/n.  

 
VOCABULÁRIO II 

a)be/baioj, on -inseguro a)delfh/, h=j [h(]   -a irmã 
a)Ja/natoj, on -imortal di/yh, hj [h(] -a sede 
do/ca, hj [h(]   -a glória, a opinião eãndocoj, on -ilustre 
eãntimoj, on               -estimado, considerado e(orth/, h=j[h(]   -a festa 
eu)Ju/tatoj, h, on  -o mais reto h(suxi/a, aj [h(]   -a calma 
hÀsuxoj, on -tranqüilo, a Jaumasto/j, h/, o/n -admirável 
kallo/j, ouj [to/]  -o belo, a beleza  i)atro/j, ou= [o(] -o médico 
kalo/j, h/, o/n -belo, a lu/ph, hj [h(]  -a dor, a tristeza 
me/litta, hj [h(]  -a abelha mo/noj, h, on  -só, único 
no/moj, ou [o(] -a lei o(do/j, ou= [h(] -o caminho, a via 
o)ligoxro/nioj, on -transitório   )Ore/sthj, ou [o(] -Orestes 
parh=men -estávamos presentes pei=na, hj [h(]  -a fome 
perima/xhtoj, on -desejável politei/a, aj [h(]  -o governo 
Pula/dhj, ou [o(] -Pílades sofi/a, aj [h(]  -habilidade, sabedoria 
sofo/j, ou [o(]             -sábio sumfora/, a=j [h(]  -a desgraça, o acaso 
swfrosu/nh, hj [h(] -a sabedoria, a moderação ta/xistoj, h, on -o mais rápido 
ti/mioj, on  -caro, precioso u(gi/eia, aj [h(]  -a saúde 
fJa/rtoj, h, on -corruptível fili/a, aj [h(]  -a amizade 
yuxh/, h=j [h(] -a alma, o sopro  

 
 

12- PRONOMES 
I. PESSOAIS (163) 

1a. pessoa 
 SINGULAR PLURAL DUAL 

N e)gw/ h(mei=j nw/ 
A e)me/ - me h(ma=j nw/ 
G e)mou= - mou h(mw=n n%=n 
D e)moi/ - moi h(mi=n n%=n 

 
2a. pessoa 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
N su/ u(mei=j sfw/ 
A se/ - se u(ma=j sfw/ 
G sou= - sou u(mw=n sf%=n 
D soi/ - soi u(mi=n sf%=n 

3a. pessoa: au)to/j, au)th/, auto/. 
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II. DEMONSTRATIVOS (150) 
1a. pessoa: o(de, h(de, to/de (hic, haec, hoc) – este, esta, isto. O artigo é seguido de -de. 
2a. pessoa: ouÒtoj, auÀth, tou=to (iste, ista, istud) – esse, essa, isso. 

SINGULAR 
 MASCULINO FEMININO NEUTRO 

N ouÒtoj auÀth tou=to 
A tou=ton tau/thn tou=to 
G tou/tou tau/thj tou/tou 
D tou/t% tau/t$ tou/t% 

 
PLURAL 

 MASCULINO FEMININO NEUTRO 
N ouÒtoi auÒtai tau=ta 
A tou/touj tau/taj tau=ta 
G tou/twn tou/twn tou/twn 
D tou/toij tau/taij tou/toij 

 
DUAL (masc., fem. e neutro): Nom./Acus. tou/tw; Gen./Dat. tou/toin. 
 
3a. pessoa: e)kei=noj, e)kei/nh, e)kei=no (ille, illa, illud/is,ea, id) – aquele, aquela, aquilo. 
 

 
III. INTERROGATIVOS (153) 

Ti/j, ti/ - quem? quê? 
 SINGULAR PLURAL DUAL 

N ti/j - ti/ ti/nej - ti/na ti/ne 
A ti/na - ti/ ti/naj - ti/na ti/ne 
G ti/noj / tou= ti/nwn ti/noin 
D ti/ni / t%= ti/si(n) ti/noin 

 
IV. INDEFINIDOS (154) 

Tij, ti – alguém/quem, algo/ o que. 
 SINGULAR PLURAL DUAL 

N tij - ti tine/j - tina/ tine/ 
A tina/ - ti tina/j - tina/ tine/ 
G tino/j - tou tinw=n tinoi=n 
D tini/ - t% tisi/(n) tinoi=n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

V. RELATIVOS (148) 
ÀOj, hÀ, oÀ (qui, quae, quod) – que, o qual. 

SINGULAR 
 Masculino Feminino Neutro 

N oÀj hÀ oÀ 
A oÀn hÀn oÀ 
G ouÒ hÒj ouÒ 
D %Ò $Ò %Ò 

 
PLURAL 

 Masculino Feminino Neutro 
N oiÀ aiÀ aÀ 
A ouÀj aÀj aÀ 
G wÒn wÒn wÒn 
D oiÒj aiÒj oiÒj 

 
DUAL (masc., fem. e neutro): Nom./Acus. wÀ; Gen./Dat. oiÒn. 
 
Relativos compostos e indefinidos (155): oÀstij, hÀtij, oÀti – aquele que / qualquer um que, 
aquela que / qualquer uma que, aquilo que / qualquer coisa que. 
 
 

13- O VERBO GREGO (223-323 / 342-366) 
Generalidades 
1. Há dois grupos de verbos: verbos em -w e verbos em -mi; 
2. Apesar das aparências, as diferenças na flexão não são muitas; 
3. O verbo grego possui: 

 - tempo: presente, passado e futuro (no modo indicativo); 
 - modo: indicativo, subjuntivo, imperativo, optativo, infinitivo e particípio; 
 - voz: ativa, média e passiva; 
 - aspecto: inacabado (infectum), aoristo (pontual) e acabado (perfectum). 

4. As vozes ativa e passiva não apresentam dificuldades; mas o grego possui a voz média, 
cujo significado é: 

 - o sujeito pratica a ação para si mesmo, ou no seu interesse, isto é, ele está 
subjetivamente interessado na ação, da qual pode sofrer conseqüências. 

5. Formalmente não há distinção entre voz média e voz passiva – a não ser no tempo futuro e 
no aspecto aoristo; nestes dois casos há formas distintas para a voz ativa, média e passiva. 
6. Os verbos em w, no sistema do infectum, possui uma vogal de ligação que se insere entre o 
radical e a desinência. Essa vogal ora é o se a desinência começa por m ou n, ora é e nos 
outros casos. Em conseqüência, se o radical verbal terminar por uma vogal haverá contração 
com a vogal de ligação. 
 
 
Desinências (327)  
O grego possui desinências primárias e desinências secundárias. Elas são ativas e médio-
passivas. São as seguintes: 
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SINGULAR 

ATIVAS MÉDIO-PASSIVAS 
Primárias Secundárias Primárias Secundárias 

1ª mi/ w m>n mai mhn 
2ª si/ j j sai so 
3ª ti>si t tai to 

 
 
PLURAL 

1ª men men meJa meJa 
2ª te te sJe sJe 
3ª nti nt ntai nto 

 
 
DUAL 

  1ª meJon meJon 
2ª ton thn 2ª sJon sJhn 
3ª ton thn 3ª sJon sJhn 

 
As desinências primárias se empregam: 
 - no indicativo: presente, futuro, perf. (menos no sing. do at.); 
 - em todo o subjuntivo; 
As desinências secundárias se empregam: 
 - no indicativo: imperfeito, aoristo e mais-que-perfeito; 
 - em todo o optativo (menos a 1ª p. sing. presente ativo dos verbos em w). 
 
Negação (não; nunca)  
Modo Indicativo - ouã; outros modos - mh/. Com advérbio de tempo – ouãpote / mh/pote. 
 

13.1- Indicativo Presente dos verbos em -w: 
[Lu/w: solto, desligo.] 

 
VOZ ATIVA VOZ MÉDIO-PASSIVA 

lu/-w lu/-o-mai 
lu/-eij lu/-v [ei] 
lu/-ei lu/-e-tai 

lu/-o-men lu-o/-meqa 
lu/-e-te lu/-e-sqe 

lu/-ousi [n] lu/-o-ntai 
DUAL 

lu/-e-ton lu/-e-sqon 
lu/-e-ton lu/-e-sqon 

 
Explicação das formas: 
SINGULAR:  1. lu/-w alongamento da vogal de ligação 
  2. lue-si > lu/ei + j (anal.) > lu/eij 
  3. lu-e-ti> luesi > lu/ei  
PLURAL  3. lu/onti > lu/ousi (n); t > j antes de i.  

Queda do n antes de s e alongamento compensatório. 
SINGULAR 2. lu/esai > lu/ei ($) . Queda do s intervocálico  > eai > ei ($) 
INFINITIVO: 1. ativo  lu/e-Ϝen > lu/ein; 2. médio- passivo:  lu/-e-sJai. 
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IMPERATIVO 
PESSOA ATIVO MÉDIO-PASSIVO 
2ª sing.  lu=+-e lu/-eso > lu/ou 
3ª sing.  lu-e/-tw lu-e/-sJw 
2ª plural  lu/-e-te lu/-e-sJe 
3ª plural  lu-o/-ntwn lu-e/-sJwn 

 DUAL DUAL 
2ª  lu/-e-ton lu/-e-sqon 

         3ª  lu-e/-twn lu-e/-sqwn 
 

 SUBJUNTIVO OPTATIVO 
Pessoa ativo médio-pass. ativo médio-pass. 

1ª s. lu/-w lu/-w-mai lu/-oi-mi lu-oi/-mhn 
2ª s. lu/-$j lu/-$* lu/-oi-j lu/-oi-o 
3ª s. lu/-$ lu/-h-tai lu/-oi lu/-oi-to 
1ª p. lu/-w-men lu-w/-meqa lu/-oi-men lu-oi/-meqa 
2ª p. lu/-h-te lu/-h-sqe lu/-oi-te lu/-oi-sqe 
3ª p. lu/-w-si lu/-w-ntai lu/-oi-en lu/-oi-nto 

 DUAL DUAL 
2ª lu/-h-ton lu/-h-sqon lu-oi/-thn lu-oi/-sqhn 
3ª lu/-h-ton lu/-h-sqon lu-oi/-thn lu-oi/-sqhn 

*lu/hsai > lu/hai > lu/v 
 

13.2- Indicativo Presente dos verbos em –mi: 
[Di/dwmi: dou; ti/qhmi: ponho] 

pessoa ativo médio-pass. ativo médio-pass. 
1ª s. di/dw-mi di/do-mai ti/Jh-mi ti/Je-mai 
2ª s. di/dwj di/do-sai ti/Jh-j ti/Je-sai 
3ª s. di/dw-si di/do-tai ti/Jh-si ti/Je-tai 
1ª p. di/do-men dido/-meJa ti/Je-men tiJe/-meJa 
2ªp. di/do-te di/do-sJe ti/Je-te ti/Je-sJe 
3ªp. dido/-asi di/do-ntai tiJe/-asi ti/Je-ntai 

 DUAL DUAL 
2ª di/do-ton di/do-sJon ti/Je-ton ti/Je-sJon 
3ª di/do-ton di/do-sJon ti/Je-ton ti/Je-sJon 

 
13.3- Imperativo Presente dos verbos em –mi: 

[Di/dwmi: dou; ti/qhmi: ponho] 
pessoa ativo médio-pass. ativo médio-pass. 

2ª s. di/dou* di/doso ti/Jei* ti/Jeso 
3ª s. dido/tw dido/sJw tiJe/tw tiJe/sJw 
2ª p. di/dote di/dosJe ti/Jete ti/JesJe 
3ª p. dido/ntwn dido/sJwn tiJe/ntwn tiJe/sJwn 

 DUAL DUAL 
2ª di/doton di/dosJon ti/Jeton ti/-Je-sJon 
3ª dido/twn dido/sJwn tiJe/twn ti/-Je-sJon 

*di/doe > di/dou - ti/Jee > ti/Jei. 
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III- TRADUÇÃO: 
1. Kri/nei fi/louj o( kairo/j. 
2. Kako/n fe/rousi karpo\n oi( kakoi\ fi/loi. 
3. Dw=ra Jeou\j pei/Jei. 
4. Kako\n kak%= eÀpetai ! kakh/ kak$= eÀpetai ! kaka\ kakoi=j eÀpetai. 
5. Pa/lin xro/n% t )a)rxai=a kaina\ gi/gnetai. 
6. Lo/gon de\  mo/noj eãxei aãnJrwpoj tw=n z%/wn. 
7. Di/wke do/can k  )a)reth/n, feu=ge yo/gon. 
8. )Axa/ristoj aãnqrwpoj mh\ nomize/sqw fi/loj. 
9. Ai( sumforai\ tw=n a)nJrw/pwn aãrxousi kai\ ou)ki\ oi( aãnJrwpoi tw=n sumforw=n. 
10. )Ana/gk$ ou)de\ qeoi\ ma/xontai. 
11. Oi( qeoi\ polla\ dido/asi. 
12. (O misqo\j t$= strati#= diadi/dotai. 
13. Ai)sxrw=j toi=j polemi/oij paradido/meqa. 
14. (O plou=toj polla/kij metati/qhsi to\n tw=n a)nqrw/pwn tro/pon. 
15. Tw=n a)gaqw=n to\n plou=ton uÀstaton ti/qei a)bebaio/tatoj ga/r e)stin. 
 
VOCABULÁRIO III 

a)bebaio/tatoj, h, on   -o mais inseguro, a a)gaqo/j, h/, o/n            -bom, boa, boa coisa 
ai)sxrw=j                  -vergonhosamente a)lla\                      - mas (conjunção) 
a)na/gkh, hj [h(]          -a fatalidade, a obrigação a)reth/, h=j [h(]            - a virtude 
a)rxai=oj, a, on          -antigo aãrxw (com genitivo)    -comandar, governar 
a)xa/ristoj, oj, on     -ingrato gi/gnomai                 -vir a ser, tornar-se 
diadi/dwmi               -distribuir di/dwmi                    -dar 
diw/kw                    -perseguir eÀpomai (com dativo)   -seguir  
e)/xw                       -ter z%=on, ou [to/]           -o animal, o vivente 
hÀbh, hj [h(]              -adolescência kaino/j, h/, o/n           -novo, recente 
kairo/j, ou= [o(]         -oportunidade, momento kako/j, h/, o/n            -mau, má, coisa má 
karpo/j, ou= [o/]         -o fruto kri/nw                     -julgar, discernir 
lo/goj, ou [o(]           -a palavra, o discurso ma/xomai (com dativo) -lutar  
metati/qhmi             -mudar misqo/j, ou= [o(]         -o salário 
mo/noj, h, on            -único, só nomi/zw                  -pensar, julgar, considerar 
nu/mfh, hj [h(]          -noiva, ninfa ou)de/                     -e não; nem 
pai/zw                   -brincar pa/lin                   -em sentido contrário, de novo 
paradi/dwmi           -dar, entregar pei/Jw                   -convencer 
plou=toj, ou [o(]      -a riqueza pole/mioj, ou [o(]     -o inimigo 
polloi/, ai/, a/        -muitos, as, muitas coisas polla/kij              -freqüentemente 
stratia/, a=j [h(]      -a tropa, o exército sumfora/, a=j [h(]     -a circunstância, o acaso 
te/rpw                   -saciar, agradar, alegrar ti/qhmi                   -pôr 
tro/poj, ou [o(]         -o modo, a maneira uÀstatoj, h, on         -último, a 
fe/rw                      -carregar feu/gw                    -evitar, fugir 
yeu/dw                   -enganar; mentir yo/gon, ou [to\]         -censura, crítica 
 
 

14- Indicativo Passado e Futuro (351-356) 
Imperfeito: Completando o sistema do presente (ação em desenvolvimento – Infectum) 

temos o imperfeito, que é a ação em desenvolvimento no passado. 
Conjugação: aumento + radical do presente + desinências secundárias.  

O Aumento é um prefixo (e), que se antepõe ao radical verbal nos tempos 
históricos (indicativo: imperfeito, aoristo e mais-que-perfeito), quando o radical 
começa com consoante. 
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Futuro:      Embora pertença ao sistema do presente quanto à forma, o futuro, um antigo 
desiderativo, não tem o sentido de ação em desenvolvimento; é mais ou menos 
uma projeção do presente, com conotação muitas vezes subjetiva, daí muitos 
verbos ativos terem um futuro médio. 

Conjugação: radical verbal + característica temporal de futuro (s) + vogal de ligação + 
desinências pessoais primárias. 

 
IMPERFEITO FUTURO 

ativo médio-passivo ativo médio passivo 
eãluon e)luo/mhn lu/sw lu/somai lu-Jh/-s-o-mai 
eãluej e)lu/eso> e)lu/ou lu/seij lu/sesai> lu/s$ lu-Jh/-sei [v] 
eãlue  e)lu/eto lu/sei lu/setai lu-Jh/-s-e-tai 
e)lu/omen e)luo/meJa lu/somen luso/meJa lu-Jh-s-o/-meJa 
e)lu/ete e)lu/esJe lu/sete lu/sesJe lu-Jh/-s-e-sJe 
eãluon e)lu/onto lu/sousi lu/sontai lu-Jh/-s-o-ntai 

DUAL DUAL 
e)lue/thn e)lue/sJhn lu/seton lu/sesJon lu-Jh/-sesJon 
e)lue/thn e)lue/sJhn lu/seton lu/sesJon lu-Jh/-sesJon 

 
 

IMPERFEITO FUTURO 
ativo médio-passivo ativo médio passivo 

e)-di/-dw-n e)-dido/-mhn dw/-sw dw/-somai do-Jh/somai 
e)-di/-dw-j e)-di/do-so dw/-seij dw/-sei [v] do-Jh/sei[v] 
e)-di/dw e)-di/do-to dw/-sei dw/-setai do-Jh/setai 
e)-di/do-men e)-dido/-meJa dw/-somen dw/-so/meJa do-Jhso/meJa 
e)-di/dote e)-di/do-sJe dw/-sete dw/-sesJe do-Jh/sesJe 
e)-di/do-san e)-di/do-nto dw/-sousin dw/-sontai do-Jh/sontai 

DUAL DUAL 
e)-dido/-thn e)-dido/-sJhn dw/-s-e-ton dw/-s-e-sJon do-Jh/-sesJon 
e)-dido/-thn e)-dido/-sJhn dw/-s-e-ton dw/-s-e-sJon do-Jh/-sesJon 

 
Obs.: as desinências são as mesmas; menos a 3ª p. pl. dos verbos atemáticos, que é -san 
(emprestada do aoristo sigmático); nos verbos atemáticos ativos há alternância longa/breve, 
singular/plural no radical do imperfeito, com ditongação das 1a, 2ª e 3ª p. do sing. em 
e)di/doun, e)di/douj, e)di/dou. 
 

IMPERFEITO FUTURO 
ativo médio-passivo ativo médio passivo 

e)-ti/Jh-n e)-tiJe/-mhn Jh/-sw Jh/-somai te-Jh/somai* 
e)-ti/Jh-j e)-ti/Je-so Jh/-seij Jh/-sei [v] te-Jh/sei 
e)-ti/Jh e)-ti/Je-to Jh/-sei Jh/-setai te-Jh/setai 
e)-ti/Je-men e)-tiJe/-meJa Jh/-somen Jh-so/meJa te-Jhso/meJa 
e)-ti/Je-te e)-ti/Je-sJe Jh/-sete Jh/-sesJe te-Jh/sesJe 
e)-ti/Je-san e)-ti/Je-nto Jh/-sousin Jh/-sontai te-Jh/sontai 

DUAL DUAL 
e)-tiJe/-thn e)-tiJe/-sJhn Jh/-s-e-ton Jh/-s-e-sJon te-Jh/-sesJon 
e)-tiJe/-thn e)-tiJe/-sJhn Jh/-s-e-ton Jh/-s-e-sJon te-Jh/-sesJon 

*Psilose (perda da aspiração): qeqh/somai > teqh/somai 
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Nos verbos atemáticos ativos há alternância longa/breve, singular/plural no radical do 
imperfeito, com ditongação das 1a, 2ª e 3ª p. do sing. em e)ti/qein, e)ti/Jeij, e)ti/Jei. 
 
Observação:  
Acentuação:Contrariamente ao que acontece com os nomes, nos verbos, a tendência é recuar 
a tônica para o radical; é o que se chama de “tendência regressiva”; isto na medida em que a 
sílaba final permitir, dependendo de sua natureza. Valem aqui as mesmas observações feitas 
com referência à acentuação dos nomes. 
Voz Médio-Passiva: não existe uma voz Médio-Passiva, mas sim desinências que são 
comuns a essas duas vozes. O que distingue a voz passiva da média é a característica passiva 
h / Jh que se acrescenta ao radical verbal, e isto só no futuro e no aoristo; nos outros tempos 
as formas são comuns. 
 

IV- TRADUÇÃO  
1. Oi( Pe/rsai ta\ te/kna ei)j a)lh/Jeian e)pai/deuon. 
2. )En  )AJh/naij oi( poli=tai e)n tai=j e)kklhsi/aij e)bou/leuon. 
3. Oi( Pe/rsai t%=  h(li/% kai\ t$= selh/n$ kai\ t$= g$= kai\ a)ne/moij eãJuon. 
4. (O  sofo\j krath/sei tou= kakou=. 
5. Oi( tw=n kakw=n lo/goi bla/yousi to\n tw=n a)ri/stwn bi/on. 
6. Oi( Lakedaimo/nioi pe/myousi si=ton kai\ oiÕnon ei)j tou\j e)n t$= nh/s% 

summa/xouj. 
7. )En tai=j tw=n  )Aqhnai/wn e)kklhsi/aij e)di/doto o( lo/goj t%= poli/t$. 
8. Oi( Spartia=tai ta\ tou= bi/ou a)gaqa\ deu/tera e)ti/qesan th=j do/chj. 
9. Ta\ tou= bi/ou a)gaqa\ deu/tera e)ti/qeto th=j do/chj u(po\ tw=n Spartiatw=n. 
10. Oi( qeoi\ moi a)nti\ kakw=n a)gaqa\ didoi=en. 
11. )Entiqw=men toi=j ne/oij to\n th=j sofi/aj eãrwta. 
12. Mh/pote u(po\ tw=n fi/lwn prodidoi=o. 
13. )Ea\n dw=ron ti met ) eu)noi/aj didw=tai, h(du/ e)stin a)pode/xesqai. 
14. (O strato\j u(p )au)tou= tou= strathgou= prou)di/doto. 
15. Oi( strathgoi\ diedi/dosan to\ a)rgu/rion toi=j stratiw/taij. 

 
VOCABULÁRIO IV 

a)gaqo/j, h/, o/n        -bom, boa, coisa boa )Aqh=nai, w=n [ai(]     -Atenas 
a)lh/Jeia, aj [h(]     -a verdade aãnemoj, ou [o(]        -o vento 
a)nti/                     -em lugar de (prepos.) a)pode/xomai          -receber 
a)rgu/rion, ou [to/]   -o soldo, o dinheiro aãristoj, h, on        -o, a melhor (superl.) 
au)to/j, h/, o/            -o próprio, o mesmo bi/oj, ou [o(]           -a vida 
bla/ptw               -prejudicar bouleu/w              -deliberar 
bou/lomai             -querer, desejar gh=, gh=j [h(]           -a terra 
deu/teroj, a, on      -segundo, a; depois de diadi/dwmi            -distribuir 
di/dwmi                 -dar do/ca, hj [h(]          -a glória 
e)a/n [ei) - aãn]         -se acaso (conjunção) ei)j                       -para (prep. acus.) 
e)kklhsi/a, aj [h(]    -a assembléia e)nti/qhmi                -impor, inspirar 
eãrwj, eãrwtoj [o(]     -o amor euãnoia, aj [h(]        -a benevolência 
h(du/j, h(dei=a, h(du/     -doce, agradável hÀlioj, ou [o(]          -o sol 
Ju/w                     -fazer sacrifício krate/w                 -dominar, governar (genitivo) 
Lakedaimo/nioj, ou [o(]  -o Lacedemônio lo/goj, ou [o(]          -a palavra 
meta/                          -com (genitivo) ne/oj, a, on                   -jovem 
nh/soj, ou [h(]               -a ilha oiÕnoj, ou [o(]                -o vinho 
paideu/w                     -educar, instruir pe/mpw                        - enviar 
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Pe/rshj, ou [o(]             -o Persa po/lij, po/lewj [h(]         -a cidade 
poli/thj, ou [o(]             -o cidadão prodi/dwmi                    -entregar, trair 
selh/nh, hj [h((]              -a lua si=toj, ou [o( ]- [ta\ si=ta] -o trigo, o pão 
sofi/a, aj [h(]                -a sabedoria Spartia/thj, ou [o(]        -o espartano 
strathgo/j, ou= [o(]        -o comandante stratia/, a=j [h((]             -soldadesca, batalhão 
stratiw/thj, ou [o(]       -o soldado strato/j, ou= [o(]              -o exército 
su/mmaxoj, ou [o(]         -o aliado te/knon, ou [to\]               -a criança 
ti/qhmi                         -pôr tij, ti                           -alguém, algo 
fobou=mai                     -temer  
 

15- Verbos de tema em vogal (366-394) 
 

Além dos verbos com radical em consoante e semivogal, como aãgw - lu/w, o grego 
tem alguns verbos com radical em vogal (a - e - o), que formam o infectum com Ј (iode), 
que, por ser semivogal, pede vogal de ligação, e a seguir, por encontrar-se em situação 
intervocálica, se elide, pondo em contato a vogal de ligação com a vogal temática, que se 
contraem. Ex.: tima/Јomen > tima/omen > timw=men. 

Essas vogais, em contato com a vogal de ligação (no presente e imperfeito) se 
contraem, resultando daí ou vogais longas (a=, #=, h, $, w, %) ou ditongos (ei, oi, ou). 

Os encontros de vogais podem ser:  
a) em�a: a + e > a; a + ei > #; a + o > w; a + w > w; a + oi > % 
b) em e: e + a > h; e + ai > $; e + e > ei; e + o > ou; e + w > w; e + oi > oi 
c) em o: o + a > w; o + e > ou; o + h > w; o + o > ou; o + ei > oi; o + oi > oi 

 
15.1- Verbos em –a: tima/w - honrar 

 
A) PRESENTE DO INDICATIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
tima/-w            > timw= tima/-o-mai    > timw=mai 
tima/-e-ij        > tim#=j tima/-e-sai    > tim#= 
tima/-e-i          > tim#= tima/-e-tai     > tima=tai 
tima/-o-men      > timw=men tima-o/-meJa  > timw/meJa 
tima/-e-te        > tima=te tima/-e-sJe    > tima=sJe 
tima/-o-nti       > timw=si tima/-o-ntai   > timw=ntai 

DUAL 
tima/-e-ton       > tima=ton tima/-e-sJon   > tima=sJon 
tima/-e-ton       > tima=ton tima/-e-sJon   > tima=sJon 
  

B) IMPERFEITO DO INDICATIVO 
Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

e)-ti/ma-o-n > e)ti/mwn e)-tima-o/-mhn > e)timw/mhn 
e)-ti/ma-e-j > e)ti/maj e)-tima/-e-so > e)timw= 
e)-ti/ma-e-t > e)ti/ma e-tima/-e-to > e)tima=to 
e)-tima/-o-men   > e)timw=men e)-tima-o/-meJa  > e)timw/meJa 
e)-tima/-e-te > e)tima=te e)-tima/-e-ste > e)tima=ste 
e)-ti/ma-o-n > e)ti/mwn e)-tima/-o-nto > e)timw=nto 

DUAL 
e)-tima-e/-thn   > e)tima/thn e)-tima-e/-sJhn   > e)tima/sJhn 
e)-tima-e/-thn   > e)tima/thn e)-tima-e/-sJhn   > e)tima/sJhn 
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C)   INFINITIVO 
Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

tima/-Ϝen        > tima=n tima/-e-sJai       > tima=sqai 
 

D) PARTICÍPIO 
 Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

M 
tima/wn > timw=n 

tima/ontoj > timw=ntoj 
timao/menoj > timw/menoj 
timaome/nou > timwme/nou 

F 
tima/ousa > timw=sa 

timaou/shj > timw/shj 
timaome/nh > timwme/nh 

timaome/nhj > timwme/nhj 

N 
tima/on > timw=n 

tima/ontoj > timw=ntoj 
timao/menon > timw/menon 
timaome/nou > timwme/nou 

 
E) IMPERATIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
ti/ma-e           > ti/ma tima/-e-so      > timw= 
tima-e/-tw      > tima/tw tima-e/-sJw   > tima/sJw 
tima/-e-te       > tima=te  tima/-e-sJe    > tima=sJe 
tima-o/-ntwn   > timw/ntwn tima-e/-sJwn  > tima/sJwn 

DUAL 
tima/-e-ton     > tima=ton tima/-e-sJon   >  tima=sJon 
tima-e/-twn    > tima/twn tima-e/-sJwn   > tima/sJwn 

 
F) SUBJUNTIVO G) OPTATIVO 

ativo passivo ativo passivo 

tima/-w>timw= tima/wmai>timw=mai timaoi/hn>tim%/hn timaoi/mhn>tim%/mhn 

tima/$j>tim#=j tima/hsai>tim#= timaoi/hj>tim%/hj tima/oio>tim%=o 

tima/$>tim#= tima/htai>tima=tai timaoi/h>tim%/h tima/oito>tim%=to 

tima/wmen>timw=men timaw/meqa>timw/meqa tima/oimen>tim%=men timaoi/meqa>tim%/meqa 

tima/hte>tima=te tima/hsqe>tima=sqe tima/oite>tim%=te tima/oisqe>tim%=sqe 

tima/wsi>timw=si tima/wntai>timw=ntai tima/oien>tim%=en tima/ointo>tim%=nto 

DUAL DUAL 

tima/hton>tima=ton tima/hsqon>tima=sqon timaoi/thn>tim%/thn timaoi/sqhn>tim%/sqhn 

tima/hton>tima=ton tima/hsqon>tima=sqon timaoi/thn>tim%/thn timaoi/sqhn>tim%/sqhn 

 
15.2- Verbos em –e: file/w - amar 

A) PRESENTE DO INDICATIVO 
Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

file/-w         > filw= file/-o-mai     > filou=mai 
file/-e-ij      > filei=j file/-e-sai     > fil$= 
file/-e-i       > filei= file/-e-tai     > filei=tai 
file/-o-men    > filou=men  file-o/-meJa  > filou/meJa 
file/-e-te      > filei=te file/-e/-sJe    > filei=sJe 
file/-o-nti     > filou=si file/-o/-ntai   > filou=ntai 

DUAL 

2ªp.  file/-e-ton   > filei=ton file/-e-sJon    > filei=sJon 
3ªp. file/-e-ton    >  filei=ton file/-e-sJon   > filei=sJon 
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B) IMPERFEITO DO INDICATIVO 
Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

e)-fi/le-o-n > e)fi/loun e)-file-o/-mhn > e)filou/mhn 
e)-fi/le-e-j > e)fi/leij e)-file/-e-so > e)filou= 
e)-fi/le-e-t > e)fi/lei e)-file/-e-to > e)filei=to  
e)-file/-o-men > e)filou=men e)-file-o/-meJa > e)filou/meJa 
e)-file/-ete > e)filei=te  e)-file/-e-sJe > e)filei=ste 
e)-fi/le-o-n > e)fi/loun e)-file/-o-nto > e)filou=nto 

DUAL 
e)-file-e/-thn  > e)filei/thn e)-file-e/-sJhn   > e)filei/sJhn 
e)-file-e/-thn  > e)filei/thn e)-file-e/-sJhn   > e)filei/sJhn 

 
C)  INFINITIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
file/-Ϝen         > filei=n file/-e-sJai      > filei=sJai 

 
D) PARTICÍPIO 

 Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

M 
file/wn > filw=n 

file/ontoj > filou=ntoj 
fileo/menoj > filou/menoj 
fileome/nou > filoume/nou 

F 
file/ousa > filou=sa 

fileou/shj > filou/shj 
fileome/nh > filoume/nh 

fileome/nhj > filoume/nhj 

N 
file/on > filou=n 

file/ontoj > filou=ntoj 
fileo/menon > filou/menon 
fileome/nou > filoume/nou 

 
E)  IMPERATIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
fi/le-e > fi/lei file/-e-so > filou= 
file-e/-tw > filei/tw file-e/-sJw > filei/sJw 
file/-e-te > filei=te file/-e-sJe > filei=sJe 
file-o/-ntwn > filou/ntwn  file-e/-sJwn > filei/sJwn 

DUAL 
file/-e-ton     > filei=ton   file/-e-sJon      > filei=sJon 
file-e-/twn    > filei/twn file-e/-sJwn     > filei/sJwn  

 
F) SUBJUNTIVO 

 
G) OPTATIVO 

ativo passivo ativo passivo 
file/w>filw= file/wmai>-w=mai fileoi/hn>filoi/hn fileoi/mhn>-oi/mhn 
file/$j>fil$=j file/$>fil$= fileoi/hj>filoi/hj file/oio>filoi=o 
file/$>fil$= file/htai>filh=tai fileoi/h>filoi/h file/oito>filoi=to 

file/wmen>-w=men filew/meqa>w/meqa file/oimen>-oi=men fileoi/meqa>oi/meqa 
file/hte>filh=te file/hsqe>filh=sqe file/oite>filoi=te file/oisqe>filoi=sqe 
file/wsi>filw=si file/wntai>-w=ntai file/oien>filoi=en file/ointo>filoi=nto 

 
DUAL 

 
DUAL 

file/hton>filh=ton file/hsqon>-h=sqon fileoi/thn>-oi/thn fileoi/sqhn>-oi/sqhn 
file/hton>filh=ton file/hsqon>-h=sqon fileoi/thn>-oi/thn fileoi/sqhn>-oi/sqhn 
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15.3- Verbos em –o: dhlo/w - mostrar (385) 
A)   PRESENTE DO INDICATIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
dhlo/-w > dhlw= dhlo/-o-mai > dhlou=mai 
dhlo/-eij > dhloi=j dhlo/-e-sai > dhloi= 
dhlo/-ei > dhloi= dhlo/-e-tai > dhlou=tai 
dhlo/-o-men > dhlou=men dhlo-o/-meJa > dhlou/meJa 
dhlo/-ete > dhlou=te dhlo/-e-sJe > dhlou=sJe 
dhlo/-onti > dhlou=si dhlo/-o-ntai > dhlou=ntai 

DUAL 
dhlo/-e-ton    > dhlou=ton dhlo/-e-sJon     > dhlou=sJon 
dhlo/-e-ton    > dhlou=ton dhlo/-e-sJon     > dhlou=sJon 

 
B)   IMPERFEITO DO INDICATIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
e)-dh/lo-o-n > e)dh/loun e)-dhlo-o/-mhn > e)dhlou/mhn 
e)-dh/lo-e-j > e)dh/louj e)-dhlo/-e-so       > e)dhlou= 
e)-dh/lo-e-t > e)dh/lou e)-dhlo/-e-to > e)dhlou=to 
e)-dhlo/-o-men > e)dhlou=men e)-dhlo-o/-meJa > e)dhlou/meJa 
e)-dhlo/-e-te > e)dhlou=te e)-dhlo/-e-sJe > e)dhlou=sJe 
e)-dh/lo-o-n > e)dh/loun e)-dhlo/-o-nto > e)delou=nto 

DUAL 
e)-dhlo-e/-thn > e)dhlou/thn e)-dhlo-e/-sJhn   > e)dhlou/sJhn 
e)-dhlo-e/-thn > e)dhlou/thn e)-dhlo-e/-sJhn > e)dhlou/sJhn 

 
C)   INFINITIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
dhlo/-e-Ϝen        > dhlou=n dhlo/-e-sJai      > dhlou=sJai 

 
D) PARTICÍPIO 

 Voz Ativa Voz Médio-Passiva 

M 
dhlo/wn > dhlw=n 

dhlo/ontoj > dhlou=ntoj 
dhloo/menoj > dhlou/menoj 
dhloome/nou > dhloume/nou 

F 
dhlo/ousa > dhlou=sa 

dhloou/shj > dhlou/shj 
dhloome/nh > dhloume/nh 

dhloome/nhj > dhloume/nhj 

N 
dhlo/on > dhlou=n 

dhlo/ontoj > dhlou=ntoj 
dhloo/menon > dhlou/menon 
dhloome/nou > dhloume/nou 

 
E) IMPERATIVO 

Voz Ativa Voz Médio-Passiva 
dh/lo-e           > dh/lou dhlo/-e-so         > dhlou= 
dhlo-e/-tw      > dhlou/tw  dhlo-e/-sJw       > dhlou/sJw 
dhlo/-e-te       > dhlou=te dhlo/-e-sJe       > dhlou=sJe 
dhlo-o/-ntwn  > dhlou/ntwn dhlo-e/-sJwn     > dhlou/sJwn 

 
DUAL 

dhlo/-e-ton    >  dhlou=ton dhlo/-e-sJon     > dhlou=sJon 
dhlo-e/-twn   > dhlou/twn dhlo-e/-sJwn    > dhlou/sJwn 
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F) SUBJUNTIVO G) OPTATIVO 
ativo passivo ativo passivo 

dhlo/w>dhlw= dhlo/wmai>-w=mai dhlooi/hn>dhloi/hn dhlooi/mhn>oi/mhn 
dhlo/$j>dhloi=j dhlo/$>dhloi= dhlooi/hj>dhloi/hj dhlo/oio>dhloi=o 
dhlo/$>dhloi= dhlo/htai>-w=tai dhlooi/h>dhloi=h dhlo/oito>-oi=to 

dhlo/wmen>-w=men dhlow/meqa>w/meqa dhlo/oimen>-oi=men dhlooi/meqa>-oi/meqa 
dhlo/hte>dhlw=te dhlo/hsqe>-w=sqe dhlo/oite>-oi=te dhlo/oisqe>-oi=sqe 
dhlo/wsi>dhlw=si dhlo/wntai>-w=ntai dhlo/oien>dhloi=en dhlo/ointo>-oi=nto 

DUAL DUAL 
dhlo/hton>-w=ton dhlo/hsqon>w=sqon dhlooi/thn>-oi/thn dhlooi/sqhn>-oi/sqhn 
dhlo/hton>-w=ton dhlo/hsqon>w=sqon dhlooi/thn>-oi/thn dhlooi/sqhn>-oi/sqhn 

 
Observações:  1. Optativo singular ativo é oihn, oihj, oih e não oimi, oij, oi (368); 

2. Após a contração o i se subscreve e o u se absorve; 
3. Acentuação: a) se a vogal acentuada entra na contração, a tônica se mantém, 
sendo o acento circunflexo, se a última é breve, agudo, se a última é longa; b) 
se a vogal acentuada não entra na contração, o acento permanece onde está e é 
agudo. 

Particularidades: 
1. Nos Futuro, Aoristo, Perfeito e Mais-que-perfeito esses verbos alongam a vogal do 

radical assim: 
a) Verbos em a: alongam em a depois de r, i, e. 

alongam em h depois de qualquer outra. 
b) Verbos em e: alongam em h. 
c) Verbos em o: alongam em w. 
 

 Presente Futuro Aoristo Perfeito 
vencer nika/-w nikh/sw e)ni/khsa neni/khka 
amar file/-w filh/sw e)fi/lhsa pefi/lhka 
revelar dhlo/-w dhlw/sw e)dh/lwsa dedh/lwka 
fazer dra/-w dra/sw eãdrasa de/draka 
deixar e)a/-w e)a/sw eiãasa eiãaka 
sorrir meidia/-w meidia/sw e)meidi/asa memeidi/aka 

 
2. Contrações em h: 

Alguns verbos em a em lugar de fazerem a contração a+e em a longo fazem-na em h. 
viver za/-w zw= z$=j z$= zw=men zh=te zw=si 

ter sede diya/-w diyw= diy$=j diy$= diyw=men diyh=te  diyw=si 

ter fome peina/-w peinw= pein$=j pein$= peinw=men peinh=te  peinw=si 

servir-se xra/-omai xrw=mai xr$= xrh=tai xrw=meJa xrh=sJe  xrw=ntai 

 
3. Verbos em e: 

Os verbos em e-w com radical monossilábico só fazem as contrações em e, e não as em o. 
Nesses verbos também o optativo singular é regular (oimi, oij, oi). 
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Navegar – ple/w-plei=j-plei=-ple/omen- plei=te-ple/ousi 
Atar – de/w faz em geral todas as contrações. 
 
Verter ao grego: 

1. Os homens honram os deuses. 
2. Os homens honravam os deuses. 
3. Os deuses são honrados pelos deuses (agente da passiva: u(po/ com genitivo). 
4. Os deuses eram honrados pelos deuses. 
5. Ó homem, honra os deuses. 
6. Honremos os deuses (subjuntivo). 
7. Os deuses seriam honrados pelos homens (optativo). 

 
V- TRADUÇÃO  
1. (O sofo\j krath/sei tou= kakou=. 
2. Oi( poli=tai fobou=ntai mh\ h( po/lij prodidw=tai. 
3. Oi( brotoi\ bi/on me\n filou=si, qa/naton de\ fobou=ntai. 
4. (O xro/noj ta\ aãdhla dhloi=. 
5. Zw=men...  ou)x w(j e)Je/lomen a)ll  )w(j duna/meJa. 
6. (O Dioge/nhj w(moi/ou tou\j filargu/rouj toi=j u(drwpikoi=j. 
7. ÀOmhroj to\n tw=n stratiwtw=n bi/on toi=j tw=n de/ndrwn fu/lloij o(moioi=. 
8. ãEnioi kai\ misou=si tou\j eu)erge/taj. 
9. Qeo\j sunergo\j pa/nta poiei= r(#/dia. 
10. Si/ga d  )aÁ siga=n, aÁ de\ le/gein pre/pei le/ge. 
 

VOCABULÁRIO V 
aãdhloj, on              -invisível a)lla/                     -mas (conj.) 
bi/oj, ou [o(]             -a vida broto/j, ou= [o(]          -o mortal 
de/ndron, eoj [to/]      -a árvore dhlw= [o]                 -mostrar, revelar 
Dioge/nhj, ou [o(]       -Diógenes du/namai                 -poder 
e)Je/lw, Je/lw           -querer eãnioi, ai, a              -alguns 
eu)erge/thj, ou [o(]      -o benfeitor zw= [a]                    -viver 
qa/natoj, ou [o(]        -a morte krate/w                  -dominar (genitivo) 
le/gw                     -falar mise/w                   -odiar 
oÀj, hÀ, oà                 -aquele, a, aquilo )  ÀOmhroj, ou [o(]      -Homero  
o(moiw= [o]               -comparar pa=j, pa=sa, pa=n       -todo, toda, tudo 
poie/w                    -fazer pre/pw                   -ser conveniente 
prodi/dwmi              -entregar; trair r(#/dioj, a, on           -fácil 
siga/w                    -calar sunergo/j, o/n            -ajudante 
u(drwpiko/j, h/, o/n       -hidrópico file/w                     -amar 
fobou=mai [e]            -temer fu=llon, ou [to\]        -a folha 
xro/noj, ou [o(]          -o tempo w(j                         -como, assim (adv.) 
 

 
 

15.2- O Infinitivo 
O infinitivo é um substantivo verbal. 
I. Infinitivo-Substantivo: 

a) O infitivo é uma das formas nominais do verbo: a outra é o particípio; 
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b) O infinitivo é substantivo – é o nome da ação, paideu/ein: educar. 
c) O infinitivo pode ser precedido de artigo (neutro singular) e assumir todas as funções 

do nome; diferentemente do latim (amare, amandi, amando, ad amandum) o infinitvo 
grego se mantém invariável, flexionando-se apenas o artigo que o precede: 
Nominativo e  acusativo to\ paideu/ein, genitivo tou= paideu/ein, dativo t%= 
paideu/ein. 

d) O infinitivo-substantivo assume todas as determinações habituais do verbo como 
sujeito e complementos. 

e) O artigo é facultativo no infinitivo sujeito e objeto direto, e necessário no infinitivo 
genitivo e dativo, ou quando regido de preposições. 

II. Infinitivo – Verbo 
a) Assume formas diferentes, segundo as 3 vozes (ativa, média e passiva): paideu/ein - 

paideu/esJai  - paideuJh/nai. 
b) Mantém os aspectos verbais: paideu/ein (infinitivo presente); paideu=sai (inf. 

Aoristo); pepaideuke/nai (infinitivo perfeito). 
c) Às vezes pode assumir uma nuance modal através do uso da partícula aãn (potencial 

ou irreal). 
d) Pode ter sujeito. 
e) Sua determinação se faz pelo adjunto adverbial e não pelo adjunto adnominal. 

III. A negação do inifinitivo é mh/, menos quando ele depende de um verbo declarativo. 
 
VI- TRADUÇÃO 
1. Ai)sxro/n e)sti yeu/desJai. 
2. ÀWra e)sti\ tou= kri/nein. 
3. Swfrosu/nh e)sti\ to\ e(auto\n gignw/skein. 
4.  ÀHdu/ e)stin uÀdwr kaJaro\n pi/nein. 
5. Kalo/n e)sti tou\j Jeou\j tima=n. 
6. Dia\ to\ li/an ai)sxro/j eiÕnai, o( Pa=n... kategela=to. 
7. Xai/rw t%= manqa/nein. 
8. )Arxh\ tou= nika=n e)sti to\ tolma=n. 
9.  Dei= toi=j eu)erge/taij xa/rin a)podido/nai. 
10. Boulo/meJa ploutei=n ... a)ll )ou) duna/meJa. 
 
 VOCABULÁRIO VI 
ai)sxro/j, a/, o/n    -feio, vergonhoso a)lla/                   -mas (conjunção) 
a)podi/dwmi        -retribuir; pagar a)rxh/, h=j [h(]           -o princípio 
bou/lomai               -querer gignw/skw              -conhecer 
dei=                        -é preciso dia/                        -por (preposição) 
du/namai                  -poder e(auto/n, h/n, o/ [ou=, h=j, ou=; %=, $=, %=]  -ele 

mesmo, si mesmo (pron. reflex. 3a. p.) 
eu)erge/thj, ou [o(]      -o bem-feitor h(du/j, h(dei=a, h(du/  -agradável, doce, suave 
qeo/j, ou= [o(]     -a divindade, o deus kaqaro/j, a/, o/n              -puro 
kalo/j, h/, o/n                -belo katagela/w              -escarnecer, rir de 
kri/nw                        -julgar li/an                        -muito (advérbio) 
manqa/nw                  -aprender nika/w                      -vencer 
Pa/n, Pano/j [o(]         -Pã pi/nw                       -beber 
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ploute/w                  -enriquecer swfrosu/nh, hj [h(]-sabedoria, moderação 
tima/w                      -honrar tolma/w                     -ousar 
uÀdwr, uÀdatoj [to/]       -a água xai/rw                       -alegrar-se 
xa/rij, xa/ritoj [h(] -a graça; o 
agradecimento 

yeu/dw, yeu/domai -enganar; mentir 
(médio) 

wÀra, aj [h(]        -a hora, o tempo  
 
 

16. Temas em consoante e semivogal (167-222) 
Pertencem a esse grupo os nomes de temas em consoante, em ditongo ou em vogal diferente 
de o e a/h. São substantivos e adjetivos masculinos, femininos e neutros; todos os particípios 
ativos masculinos e neutros; os particípios passivos masculinos e neutros do aoristo. 
Todos esses nomes se reconhecem através de seu enunciado, pela desinência -oj do genitivo 
singular. Uma vez isolado o tema, acrescentam-se as desinências do quadro abaixo: 
 

 SINGULAR PLURAL 

 Masculino - Feminino Neutro Masc. e Fem. Neutro 

N j ou tema alongado Sem desinência ej a 

V tema puro/sem desinência Sem desinência ej a 

A a ou n Sem desinência aj/eij a 

G oj oj wn wn 

D i i si si 
A desinência -si do dativo plural pode levar um n eufônico final. 
 Se o aluno observar bem, os problemas de flexão só acontecem nos dois casos cuja 
desinência pode ser Ø ou j (alguns nominativos sing. masc. e fem. e o dativo plural). São, 
pois, problemas fonéticos, que se resolvem a partir das seguintes regras: 
 Temas em labiais: b, p, f + s > y (184) 

 
 Temas em guturais: g, k, x + s > c  (182). Ex. sfi/gc, sfiggo/j [h(]. 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
N sfi/gc sfi/ggej sfi/gge 
V sfi/gc sfi/ggej sfi/gge 
G sfiggo/j sfiggw=n sfiggoi=n 
A sfi/gga sfi/ggaj sfi/gge 
D sfiggi/ sfigci/ sfiggoi=n 

 
 Temas em dentais: d, t, J + s. Dental antes de sigma cai; dental em posição final (neutro) 
cai: nom. sing. n. – sw/mat > sw=ma (178c). 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
N sw=ma sw/mata sw/mate 
V sw=ma sw/mata sw/mate 
G sw/matoj swma/twn swma/toin 
A sw=ma sw/mata sw/mate 
D sw/mati sw/masi swma/toin 
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 Temas em -n: nom. sing. longo, sem –s (tema longo ou breve) (193) 

      Dat. pl. – si ; n cai diante de si:  a)gw/noj - agw=si;  
       ÀEllhnoj -  ÀEllhsi;  

      dai/mwn - dai/monoj - dai/mosi 
 Temas em -nt: nom. sing. > wn [dra/kont > dra/kwn] (190); os outros fazem o nom. 
sing. sigmático, caindo o grupo –nt, alongando por compensação a vogal. Desse modo, 
também se declinam o)dou=j/o)dw/n, o)do/ntoj; lu/wn, lu/ontoj (particípio presente ativo). 
 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
N dra/kwn dra/kontej dra/konte 
V dra/kon dra/kontej dra/konte 
G dra/kontoj drako/ntwn drako/ntoin 
A dra/konta dra/kontaj dra/konte 
D dra/konti dra/kousi drako/ntoin 

 
 Temas em líqüida: -r, -l nom. sing. sem –j (sigma); dat. pl. normal. (197) 
Obs.: os nomes monossilábicos no nominativo singular deslocam a tônica para o final do gen. 
dat. singular e plural. 
Ex.: pai=j - paido/j, paidi/ - paidw=n, paisi/n. 
Temas em r  com alternância vocálica (197) 
Grau e e Grau zero. 
Grau e no nom. voc. sing. e nom. voc. ac. e gen. pl. 
Grau zero no gen. e dat. sing. e dat. pl. 
O nom. sing. alonga o e do tema. Ex. ai)qh/r, ai)qe/roj – o ar. 
 

 SINGULAR PLURAL DUAL 
N ai)qh/r ai)qe/rej ai)qe/re 
V aiãqer aiqe/rej ai)qe/re 
G ai)qe/roj ai)qe/rwn ai)qe/roin 
A ai)qe/ra ai)qe/raj ai)qe/re 
D ai)qe/ri ai)qra/si ai)qe/roin 

 
O r soante, entre duas consoantes, desenvolve uma vogal a. 
Ex.: path/r - pa/ter - pate /ra - patro /j - patri / . 
     pate /rej - pate / /rej - pate /raj - pate /rwn - patra/sin .   
Assim também: h( mh/thr -a mãe 

h( gasth/r -o estômago, a barriga  
h( Juga/thr -a filha 

Mas a)nh/r (homem, varão) se declina sobre o tema em grau Zero, a)nr-. 
Assim: a)nh /r - a ãner - a ãndra - a )ndro /j - a )ndri / 
 a ãndrej - a ãndrej - a ãndraj - a )ndrw=n - a )ndra/sin .  
 
Substantivos e adjetivos dos temas em –es(masc./fem.):      (203) 
 Temas com alternância vocálica –es/oj (nom. sing.) to\ ge/noj (genes) todos neutros. 
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 Temas neutros em –aj – to\ kre/aj (kreas) (205) 
 Temas masc./fem. em –ej o( Swkra/thj (Sw/kratej), h( trih/rhj (tri/hrej) 
 Temas fem. em –oj h( ai)dw/j (ai)dos)    (203) 
 Temas de adjetivos em –hj a)lhJh/j, h/j, e/j (a)lhJe/s)    (205) 
Regra: o nom. sing. de todos esses temas se alonga quando masculino ou feminino e não 
muda quando neutro. 
 Ex.:         Sw/kratej -o(  Swkra/thj 

ai)do/j  -h( ai)dw/j 
 O s em posição intervocálica cai, contraindo-se as vogais. 
 O duplo s se simplifica. 
Assim:  1. to\ ge/noj  -a raça, o gênero      (205) 

Sing. N.V.A – ge/noj 
G – ge/nesoj >ge/neoj > ge/nouj 
D – ge/nesi > ge/nei > ge/nei 

Plur. N. V. A – ge/nesa > ge/nea > ge/nh 
G – gene/swn > gene/wn > genw=n 
D – ge/nessi > ge/nesin 

 
 
VII- TRADUÇÃO: 

1. To\n ou)rano\n oi( poihtai\ ai)Je/ra o)noma/zousin. 
2. Oi( i)atroi\ ta\ tw=n politw=n sw/mata Jerapeu/ousin. 
3. To\ th=j Sfiggo\j aiãnigma hÕn to/de ! ti/ e)sti to\ au)to\ tetra/poun kai\ di/poun 

kai\ tri/poun; 
4. )Ekei=noj o( poli/thj to\ me\n sw=ma kalo\j, th\n de\ yuxh\n ponhro/j e)stin. 
5. Xro/noj ta\ krupta\ pa/nta pro\j to\ fw=j fe/rei. 
6. (O bi/oj polla\ eãxei para/doca. 
7. Pa=j aãnJrwpoj z%=on ! pa=n de\ zw=on Jnhto/n ! pa=j aãra aãnJrwpoj Jnhto/j. 
8. Oi( poihtai\ le/gousi to\n me\n hÀlion th=j h(me/raj lampa/da eiÕnai, th\n de\ 

selh/nhn th=j nukto/j. 
9. Xa/rij me\n xa/rin ti/ktei, eãrij d  )eãrin. 
10. Gignw/skomen e)c o)nu/xwn to\n le/onta, e)c %)dh=j to\n a)hdo/na, e)k lo/gwn to\n  

ko/laka, e)k fwnh=j to\n kh/ruka, e)k fwto\j ta\j h(me/raj, e)k skia=j th=n    
nu/kta, e)c eÓrgwn to\n Jeo/n. 
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VOCABULÁRIO VII 
a)hdw/n, a)hdo/noj [h(]   -o rouxinol ai)qh/r, ai)qe/roj [o(] [h(]  -o éter 
aiãnigma, ai)ni/gmatoj [to/]  -o enigma aãnqrwpoj, ou [o(]  -o homem 
aãra         -logo, então au)to/j, au)th/, au)to/    -o mesmo 
bi/oj, ou [o(]  -a vida gignw/skw   -conheço 
di/pouj, di/poun; di/podoj-de dois pés e)k [e)c]  -a partir de (genitivo) 
e)kei=noj, e)kei/nh, e)kei=no-aquele, a, aquilo eãrgon, ou [to/]    -a obra, o trabalho 
eãrij, eãridoj [h(]  -a rixa, a contenda eãxw   -ter 
z%=on, ou [to/]  -o vivente, o animal hÀlioj, ou [o(]  -o sol 
h(me/ra, aj [h(]   -o dia qeo/j, ou= [o(]   -a divindade, o deus 
qerapeu/w    -cuidar qnhto/j, h/, o/n  -mortal 
i)atro/j, ou= [o(]  -o médico kh/ruc, kh/rukoj [o(]   -o arauto 
kalo/j, kalh/, kalo/n  -belo ko/lac, ko/lakoj [o(]  -o adulador 
krupto/j, krupth/, krupto/n -oculto lampa/j, lampa/doj [h(]  -a luz, a lâmpada 
le/gw    -dizer le/wn, le/ontoj [o(] -o leão 
lo/goj, ou [o(] -a palavra, o discurso nu/c, nukto/j [h(]  -a noite 
oÀde, hÀde, to/de  -este, esta, isto o)noma/zw    -nomear 
oãnuc, oãnuxoj [o(] -a unha ou)rano/j, ou= [o(]  -o céu 
para/docoj, on   -paradoxal pa=j, pa=sa, pa=n   -todo, toda, tudo 
poihth/j, ou [o(]    -o poeta ponhro/j, ponhra/, ponhro/n  -malvado 
poli/thj, ou [o(]   -o cidadão polu/j, pollh/, polu/ [pollou=, h=j, ou=]  -muito, a 
pro/j    -em direção a, para selh/nh, hj [h(]  -a lua 
skia/, a=j [h(]   -a sombra Sfi/gc, Sfiggo/j [h(]  -a esfinge 
sw=ma, sw/matoj [to/]  -o corpo tetra/pouj, -poun; tetra/podoj -quadrúpede, de quatro pés 
ti/ktw  -gerar, produzir ti/j, ti/ [ti/noj] [tou=]  -quê? (pron. inter.) 
tri/pouj, tri/poun; tri/podoj  - de três pés fe/rw  -levar, trazer 
fwnh/, h=j [h(]  -a voz, o som fw=j, fwto/j [to/] {fa/oj, fa/eoj}  -a luz 
xa/rij, xa/ritoj [h(]   -a graça, o favor xro/noj, ou [o(]   -o tempo 
yuxh/, h=j [h(]   -a alma %)dh/, h=j [h(] {a)oidh/}  -o canto, a ode 
 

16.1- Temas em -j 
To\ kre/aj, kre/wj - a carne (205)      SINGULAR 
N.V.A kre/aj s. des. > kre/aj 
        G. kre/as-oj > kre/aoj > kre/wj 
        D. kre/as-i > kre/ai > kre/# 

PLURAL 
N.V.A kre/as-a > kre/aa > kre/a 
        G. krea/s-wn > krea/wn > krew=n 
        D. kre/as-si > kre/asi > kre/asi 

 
 
o( Swkra/thj, Swkra/touj   -Sócrates   (203) 
N. Sw/kratej t. longo Swkra/thj 
V. Sw/kratej t. breve Sw/kratej 
A. Swkra/tej-a [n] > Swkra/tea > Swkra/th 
G. Swkra/tes-oj > Swkra/teoj > Swkra/touj 
D. Swkra/tes-i > Swkra/tei > Swkra/tei 

 
 
 



33 
 

  (O Periklh=j, Perikle/ouj   -Péricles   (204) 
N. PerikleϜhj > Perikle/hj > Periklh=j 
V. Peri/kle/Ϝej > Perikle/ej >Periklei=j 
A. Perikle//Ϝej-a >Perikle/ea >Periklea= 
G. Perikle//Ϝes-oj >Perikle/eoj >Perikleou=j 
D. Perikle/Ϝe-si >Perikle/-ei >Periklei= 

 
· O s intervocálico cai e as vogais se contraem; 
· O Ϝ intervocálico cai mas só se contraem as vogais semelhantes. 
 

16.2- Nomes em -wj 
h( ai)dw/j, ou=j – o respeito, pudor, vergonha    (203) 
N. ai)do/j t. longo ai)dw/j 
V. ai)do/j t. breve ai)do/j 
A. ai)do/s-a > ai)do/a > ai)dw= 
G. ai)do/s-oj > ai)do/oj >ai)dou=j 
D. ai)do/s-i > ai)do/i >ai)doi= 

 Outros exemplos: i)drw/j, i)drw/toj ‘o suor’; ge/lwj, ge/lwtoj ‘o riso’. 
 

16.3- Adjetivos de 2ª classe 
a(lhJh/j, h/j, e/j – Verdadeiro   (203, 205) 

SINGULAR 
CASO m./f. m./f. neutro 
N. a)lhJe/j t. longo   > a)lhJh/j a)lhJe/j (s. des.) 
V. a)lhJe/j t. breve   > a)lhJe/j a)lhJe/j(s. des.) 
A. a)lhJe/s-a > a)lhJe/a  > a)lhJh= a)lhJe/j(s. des.) 
G. a)lhJe/s-oj a)lhJe/oj  > a)lhJou=j a)lhJou=j 
D. a)lhJe/-si a)lhJe/i  > a)lhJei= a)lhJei= 

PLURAL 
N. a)lhJe/s-ej >  a)lhJe/ej > a)lhJei=j a)lhJh= 
V. a)lhJe/s-ej > a)lhJe/ej > a)lhJei=j a)lhJh= 
A. a)lhJe/s-nj >  a)lhJe/ej > a)lhJei=j a)lhJh= 
G. a)lhJe/s-wn > a)lhJe/wn > a)lhJe/-wn a)lhJw=n 
D. a)lhJe/s-si  > a)lhJe/si > a)lhJe/s-si a)lhJe/si 
DUAL N/V/A                                 a)lhJe/s-e    > ei= 
           G/D                               alhJe/s-oin > e/oin > oi=n 

 
16.4- Temas em Ϝ com alternância longa/breve:  (209) 

Basile"Ϝ  -vocativo sing./pl. e nominativo. 
Basilh"Ϝ  -para os outros casos. 
O Ϝ intervocálico cai, se não é intervocálico vocaliza-se em u  ;  vogais em contato se 
contraem. 
Quando uma vogal longa é seguida de uma breve, há metátese de quantidade:  
basilh=Ϝ-oj > basile/wj. 
Quando uma vogal longa é seguida de Ϝs abrevia-se: 

BasilhϜ-j  >  basile/Ϝj      >  basileu/j (nom. sing.) 
BasilhϜ-si >  basileϜ-si  > basileu=si (dat. pl.) 
basilei=j é forma refeita, no século IV a. C. 
o( basileu/j, e/wj - o rei 
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SINGULAR 
N. basilh/Ϝ-j  >basile/Ϝ-j    >basileu/j 
V. basile/Ϝ-   >basile/u      >basileu= 
A. basilh/Ϝ-n >basile/Ϝ-a   >basile/a 
G. basilh/Ϝ-oj  >basilh=-oj   >basile/wj 
D. basolh/Ϝ-i   >basilh=-i     >basilei= 

PLURAL 
N. basilh/Ϝ-ej  >basilh/-ej   >basilh=j [ei=j] 
V. Basile/Ϝ-ej  >basile/-ej   >basilh=j [ei=j] 
A. basilh/Ϝ-nj  >basilh=-aj  >basile/aj [ei=j] 
G. basilh/Ϝ-wn >basilh/-wn  >basile/wn 
D. basilh/Ϝ-si >basile/Ϝ-si >basileu=si 

DUAL 
N.V.G basile/Ϝe > basilh/e > basile/h > basilh=  [basilei=] 
G.D basilh/Ϝoin > basilh/oin > basile/oin 
 
o( bou=j, oo/j  -O boi   boϜ (211) 
o( bou=j    -wÕ bou=  -to\n bou=n     -tou= boo/j    -t%= boi= 
oi( bo/ej   -wÕ bo/ej  -tou\j bou=j  -tw=n bow=n    -toi=j bousi/ 
to\ aãstu, ewj  -a cidadela / fortaleza, o centro  a)steϜ / a)stϜ    
Singular: to\ aãstu     tou= aãstewj        t%= aãstei 
Plural:      ta\ aãsth     tw=n aãstewn      toij aãstesi 

 
16.5- Temas em u declinam-se regularmente: o( i)xJu/j : o peixe      (201) 

SINGULAR PLURAL DUAL 
N. i)xJu/j i)xJu/ej  [ i)xJu=j] tw\ i)xqu/e [i)xqu=]  
V. i)xJu/ i)xJu/ej  [ i)xJu=j]  
A. i)xJu/n i)xJu/aj  [ i)xJu=j] tw\ i)xqu/e [i)xqu=] 
G. i)xJu/oj i)xJu/wn toi=n i)xqu/oin 
D. i)xJu/i i)xJu/si toi=n i)xqu/oin 

 -Adjetivos em u com alternância e / zero:  -h(du/j     h(deϜ / h(dϜ 
 -Grau zero no Nom., Voc., Ac. sing. masc. e neutro. 
 -Grau e nos outros casos. 
 -Depois da queda do Ϝ intervocálico, a contração só se dá com vogais semelhantes. 
 -O fem. desses adjetivos se forma com o sufixo feminino -ia e declina-se regularmente como 
os nomes em –a. 
 

SINGULAR (212) 
 Masc. Fem. Neutro            

N. h(du/-j h(dei=a h(du/ 
V. h(du/ h(dei=a h(du/ 
A. h(du/-n h(dei=an h(du/ 
G. h(de/-oj [<h(deϜ -oj] h(dei/aj h(de/-oj [<h(deϜ -oj] 
D. h(dei= [<h(deϜ -i] h(dei/# h(dei= [h(deϜ i] 
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PLURAL 
N. h(dei=j [<h(deϜ -ej] h(dei=ai h(de/-a [<h(deϜ -a] 
V. h(dei=j [<h(deϜ -ej] h(dei=ai h(de/-a [<h(deϜ -a] 
A. h(dei=j [<h(deϜ -ej] h(dei/aj h(de/-a [<h(deϜ -a] 
G. h(de/wn [<h(deϜ -wn] h(deiw=n h(de/-wn [<h(deϜ -wn] 
D. h(de/si [<h(de/Ϝ -si] h¨dei/aij h(de/-si [h(deϜ -si] 

 
 

16.6- Temas em J com alternância longa/breve/zero     (207) 
 poleJ / polhJ /  poli- 
 O J intervocálico cai. O J não-intervocálico vocaliza-se em i. 
 Quando uma vogal longa é seguida de breve há metátese de quantidade.  
 No acusativo plural, o J cai e alonga a vogal anterior, em ditongo; no dativo plural, assimila-
se ao s.   

SINGULAR PLURAL DUAL 
N. po/li-j po/leij [po/leJ-ej] tw\ po/lei [e-e] 
V. po/li po/leij [po/leJ-ej]  
A. po/li-n po/leij [po/leJ-nj] tw\ po/lei [e-e] 
G. po/le-wj [<po/lhJ-oj] po/le-wn [po/lhJ-wn] toi=n pole/oin 
D. po/le-i [po/lh-i] po/le-si [po/lhJ-si] toi=n pole/oin 

 
16.7- Adjetivos com temas mistos: polu / pollo - mega / megalo (214) 

 São apenas dois, mas de uso freqüente: polu/j ‘numeroso’ e me/gaj ‘grande’. Eles se servem 
de dois temas na declinação: polu- / pollo- e mega- / megalo-. 
 Os temas polu- e mega- só se usam no nom. voc. e ac. sing. do masc. e neutro e seguem a 
III declinação; no resto da declinação é o tema longo pollo- e megalo- que predomina e se 
declina como os adjetivos de 1ª classe. 

SINGULAR 
N. polu/-j pollh/ polu/ me/ga-j mega/lh me/ga 
V.    mega/le mega/lh me/ga 
A. polu/-n pollh/n polu/ me/gan mega/lhn me/ga 
G. pollou= pollh=j pollou= mega/lou mega/lhj mega/lou 
D. poll%= poll¨$= poll%= mega/l% mega/lv mega/l% 

PLURAL 
NOMINATIVO VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO 

polloi/  polloi/ pollou/j pollw=n polloi=j 
mega/loi  mega/loi mega/louj mega/lwn mega/loij 
Também podem ser considerados mistos os adjetivos do tipo me/laj e  pa=j e todos os 
particípios presentes, futuros, aoristos e perfeitos ativos e aoristos passivos. 
Todos eles formam o feminino com o acréscimo do sufixo feminino.  
Ex. me/lan- > melania > me/laina, hj 
 pant-  > pantia > pa=sa, hj 
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 SINGULAR PLURAL DUAL 
 M F N M F N M F N 

N pa=j pa=sa pa=n pa/ntej pa=sai pa/nta pa/nte pa/sa pa/nte 
A pa/nta pa=san pa=n pa/ntaj pa/saj pa/nta pa/nte pa/sa pa/nte 
G panto/j pa/shj panto/j pa/ntwn pasw=n pa/ntwn pa/ntoin pa/sain pa/ntoin 
D panti/ pa/s$ panti/ pa=si pa/saij pa=si pa/ntoin pa/sain pa/ntoin 
 

17- Particípio Presente ativo 
 SINGULAR PLURAL 
 M F N M F N 

N lu/wn lu/ousa lu=on lu/ontej lu/ousai lu/onta 
A lu/onta lu/ousan lu=on lu/ontaj lu/ousaj luo/nta 
G lu/ontoj luou/shj lu/ontoj luo/ntwn luousw=n luo/ntwn 
D lu/onti luou/s$ lu/onti lu/ousi luou/saij lu/ousi 

Dual para Nominativo e Acusativo (M/N): lu/onte; (F): lu/ousa. 
Dual para Genitivo e Dativo (M/N): luo/ntoin; (F): luou/sain. 
Vocativo, masculino singular: lu=on. 
Como se pode observar, o masculino e o neutro seguem a declinação dos substantivos de tema 
em consoante (-nt); o feminino segue a declinação dos substantivos de tema em –a impuro 
(glw=tta, glw/tthj). 
Os particípios médio-passivos seguem o modelo de kalo/j, kalh/, kalo/n. 
 

 SINGULAR PLURAL 
 M F N M F N 

N didou/j didou=sa dido/n dido/ntej didou=sai dido/nta 
A dido/nta didou=san dido/n dido/ntaj didou=saj dido/nta 
G dido/ntoj didou/shj dido/ntoj dido/ntwn didousw=n dido/ntwn 
D dido/nti didou/s$ dido/nti didou=si didou/saij didou=si 

Dual para Nominativo e Acusativo (M/N): dido/nte; (F): didou=sa. 
Dual para Genitivo e Dativo (M/N): dido/ntoin; (F): didou/sain. 
Vocativo, masculino singular: dido/n. 
 
VIII- TRADUÇÃO  

1. Feu=g  )h(donh\n uÀsteron fe/rousan bla/bhn. 
2. Li/an filw=n seauto\n ou)x eÀceij fi/lon. 
3. Gorgw\ h( Lewni/dou gunh\ paradidou=sa t%= ui(%= th\n a)spi/da eÓlegen! 
 “hÄ tau/thn hÄ e)pi\ tau/tv”. 
4. Qeou= dido/ntoj ou)de\n i)sxu/ei fJo/noj, kai\ mh\ dido/ntoj ou)de\n i)sxu/ei po/noj. 
5. Ghra/skw d  )a)ei\ polla\ didasko/menoj. 
6. Timw/menoi ... pa/ntej hÀdontai brotoi/. 
7. Mhdeni\ sumfora\n o)nei/dize! koinh\ ga\r h( tu/xh kai\ to\ me/llon a)o/raton. 
8. Oi( fu/lakej tou\j kle/ptaj o(rw=si kle/ptontaj th\n oi)ki/an. 
9. Dei= tou\j le/gontaj th\n a)lh/Jeian  le/gein kai\ di  )au)th\n pei/Jein tou\j  

a)nJrw/pouj. 
10.   )Adikei=te pole/mou aÓrxontej kai\ sponda\j lu/ontej. 
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VOCABULÁRIO VIII 
a)dike/w             -ser injusto a)ei/                  -sempre 
a)lh/qeia, a)lhqei/aj [h(]  -a verdade aãnqrwpoj, ou [o(]       -o homem 
a)o/ratoj, on        -não-visível aãrxw              -governar, iniciar (genitivo) 
a)spi/j, i/doj [h(]    -o escudo au)to/j, au)th/, au)to/ -ele mesmo, ela mesma, aquilo 

mesmo 
bla/bh, hj [h(]  -prejuízo, dano broto/j, ou= [o(]    -o homem (mortal) 
ghra/skw         -envelheço Gorgw/, ou=j [h(]    -Górgona 
Gorgw/n, Gorgo/noj [h(] -Górgona  gunh/, gunaiko/j [h(]        -a mulher 
dei=                  -é preciso (oportet) dida/skw          -ativo: ensinar; médio: aprender 
di/dwmi  -dar eãxw                 -ter 
hÄ                         -ou hÀdomai              -alegrar-se, ter prazer 
h(donh/, h=j [h(]        -o prazer  i)sxu/w               -ter força, prevalecer 
kle/pthj, ou [o(]       -o ladrão, o 
gatuno 

kle/ptw             -roubar  

kle/ptwn, kle/ptontoj –o que rouba koino/j, h/, o/n       -comum 
le/gw                  -dizer Lewni/dhj, ou [o(]     -Leônidas (forma jônica) 
li/an                     -muito, demais lu/w                   -soltar, anular, desfazer 
me/llon, me/llontoj [to/]  -o futuro mhdei/j, mhdemi/a, mhde/n   -nenhum, a, nada 
oi)ki/a, aj [h(]           -a casa o)neidi/zw               -censurar, exprobar 
o(ra/w              -ver ou)dei/j, ou)demi/a, ou)de/n  -nenhum, a, nada 
ouÒtoj, auÀth, tou=to -este, esta, isto paradi/dwmi      -entregar 
pa=j, pa=sa, pa=n  -todo, a, tudo pei/qw             -persuadir, convencer 
po/lemoj, ou [o(]    -a guerra, a batalha polu/j, pollh/, polu/ -muito, a 
po/noj, ou [o(]     -o trabalho, a fadiga spondh/, h=j [h(]     -libação; tratado, trégua (pl.) 
sumfora/, a=j [h(]     -a circunstância tima/w                   -honrar 
tu/xh, hj [h(]          -a sorte ui(o/j, ou= [o(]           -o filho 
uÀsteron                -depois, mais 
tarde 

fe/rw                 -levar, trazer, portar 

feu/gw               -evitar, fugir fqo/noj, ou [o(]       -a inveja 
file/w                -amar fi/loj, ou [o(]        -o amigo 
fu/lac, koj [o(]     -o guarda, o vigia  

 
18- Aoristo  (423) 

O aoristo indica pontualidade da ação, por oposição ao presente (infectum – ação em 
desenvolvimento) e ao perfeito (perfectum – resultado da ação). 
No indicativo, o aoristo é um tempo histórico (daí o aumento) e exprime: 
a) Nas narrativas, ação instantânea, pontual; 
b) Nos provérbios, a opinião geral, sem idéia de tempo; é o aoristo gnômico (de opinião). Em 
geral se traduz pelo presente. 
c) Começo da ação: com alguns verbos de significado especial. Ex: Ele se tornou rei 
(e)basi/leuse). 
- No particípio, o aoristo indica anterioridade em relação ao verbo da oração principal. 
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TIPOS DE AORISTO (426) 
1. Aoristo temático: conjuga-se como o imperfeito, mas sobre uma outra forma de 

radical (ou o radical reduzido ou um radical diferente). Este aoristo só tem voz ativa e 
média. 

 
Aoristo de radical reduzido 

PASSADO PRESENTE AORISTO 
eãleipon lei/pw eãlipon 
e)la/mbanon lamba/nw eãlabon 
e)tu/gxanon tugxa/nw eãtuxon 

 
Aoristos de radical diferente 

PASSADO PRESENTE AORISTO 
eãlegon le/gw eiÕpon 
e(w/rwn o(ra/w eiÕdon 

h)rxo/mhn eãrxomai hÕlJon 
 

Indicativo (lamba/nw -eãlabon) 
VOZ ATIVA VOZ MÉDIA VOZ PASSIVA 

eãlabon e)labo/mhn e)lh/fqhn 
eãlabej e)la/beso> e)la/bou e)lh/fqhj 
eãlabe e)la/beto e)lh/fqh 

e)la/bomen e)labo/meJa e)lh/fqhmen 
e)la/bete e)la/besJe e)lh/fqhte 
eãlabon e)la/bonto e)lh/fqhsan 

DUAL 
e)labe/thn e)labe/sJhn e)lhfqh/thn 
e)labe/thn e)labe/sJhn e)lhfqh/thn 

Particípio: Voz ativa - labw=n, labou=sa, labo/n 
  Voz média - labo/menoj, h, on 
  Voz passiva – lhfqei/j, lhfqe/ntoj (M); lhfqei=sa, lhfqei/shj (F); 
     lhfqe/n, lhfqe/ntoj (N). 
   Observação: A longa h se abrevia antes de uma vogal ou –nt. 
Infinitivo: Voz ativa – labh=n [labei=n]; voz média – labe/sqai; voz passiva – 
lhfqh=nai. 
 
2. Aoristo sigmático (445): é o aoristo “regular”, que se usa com a maior parte dos verbos. 
Caracteriza-se pelo aumento (no indicativo) e pelo sigma e desinências secundárias (ativas e 
médias). A desinência “n” da 1ª pessoa do singular ativa em contato com a característica “s” 
se vocaliza formando a sílaba sa, que passa a ser a identificação deste tipo de aoristo.  

Indicativo (lu/w) 
VOZ ATIVA  VOZ MÉDIA Voz passiva 

    eã-lu-s-n  >  eÓlusa   e)lusa/mhn e)lu/qhn 
                  eÓlusaj              e)lu/sw < e)lu/saso e)lu/qhj 
                  eÓluse e)lu/sato e)lu/qh 
                  e)lu/samen     e)lusa/meJa e)lu/qhmen 
                  e)lu/sate   e)lu/sasJe e)lu/qhte 
                  eÓlusan  e)lu/santo e)lu/qhsan 
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DUAL 
                  e)lusa/thn  e)lusa/sJhn e)luqh/thn 
                  e)lusa/thn  e)lusa/sJhn e)luqh/tn 

 
Particípio: Voz ativa - lu/saj [lu-sa-nt-j]  -lu/santoj(M); lu/sasa [lu-sa-ntia]  -
lusa/shj (F); 
   lu=san [lu-sa-nt]  -lu/santoj. 
 Voz média - lusa/menoj - lusame/nou (M); lusame/nh - lusame/nhj (F); 
   lusa/menon - lusame/nou (N). 
 Voz passiva - luqei/j, luqe/ntoj (M); luqei=sa, luqei/shj (F); luqe/n, luqe/ntoj (N). 
 
Infinitivo: Voz ativa – lu=sai; voz média – lu/sasqai; voz passiva – luqh=nai. 
 
2.1 Os verbos vocálicos alongam essa vogal antes do s do aoristo e do futuro: (474) 

  poie/w  - poih/sw - e)poi/hsa 
  tima/w - timh/sw - e)ti/mhsa 
  dhlo/w - dhlw/sw - e)dh/lwsa 

 
2.2 Quando o radical verbal termina em oclusiva (labial, gutural ou dental) ela se assimila 
diante do s do aoristo e do futuro. (448) 
Labial b, p, f + s = y tri/bw   tri/yw  eãtruya 
Gutural g, k, x + s = c  diw/kw  diw/cw e)di/wca 
Dental d, z, t, J + s = s pei/J-w  pei/sw  eãpeisa 
Obs: dental seguida de s cai. 
 
2.3 Quando o radical verbal termina em líquida (l, m, n, r), o s cai depois da líqüida, 
alongando-se a vogal do radical.  (453) 
(anuncio)  a)gge/llw rad. a)gge/l - hãggel-sa > hãggeila 
(permaneço)  me/nw  rad. me/n - eãmen -sa > eãmeina 
(distribuo)  ne/mw  rad. ne/m - eãnem -sa > eãneima 
(destruo)  fJei/rw rad.  fJe/r - eãfJer -sa > eãfJeira 
 
3. Aoristo radical  

Alguns verbos, com raiz em vogal longa, fazem o aoristo acrescentando as desinências  
secundárias ativas diretamente à raiz (radical). A 3ª pessoa do plural é –san.  

Esses verbos em geral têm o radical do presente ou alongado ou em redobro. Exemplo: 
 

sair correndo alegrar-se Conhecer enfiar-se 
a)po-didra/skw xai/rw gignw/skw du/omai 

 
Aoristo 

a)p-e/-dra-n e)-xa/rh-n eã-gnw-n eã-du-n 
a)p-e/-dra-j e)-xa/rh-j eã-gnw-j eã-du-j 
a)p-e/-dra e)-xa/rh eã-gnw eã-du 
a)p-e/-dra-men e)-xa/rh-men eã-gnw-men eã-du-men 
a)p-e/-dra-te e)-xa/rh-te eã-gnw-te eã-du-te 
a)p-e/-dra-san e)-xa/rh-san eã-gnw-san eã-du-san 
Obs: estes aoristos têm significado ativo. 



 40 

4. Aoristo passivo: o aoristo é o único aspecto que tem uma forma especial para a voz 
passiva. Todos os outros aspectos (menos o futuro passivo que se constrói sobre o aoristo 
passivo) têm uma só forma para a voz média e passiva. (476)  
A característica do aoristo passivo é h/Jh. 
Na origem, o aoristo em –h tinha um valor ativo, exprimindo um estado. Daí o emprego das 
desinências ativas e não passivas, como é de se esperar. Com o tempo, essa característica –h 
se enfraqueceu, sobretudo depois de vogal; desenvolveu-se então uma nova característica 
forte –Jh, cujo uso se generalizou. Há, contudo, alguns verbos que possuem as duas formas: 
  
bla/ptwn e)bla/b-h-n e)bla/f-Jh-n 
fai/nw e)fa/n-h-n e)fa/n-Jh-n 
Em geral o sufixo –h se acrescentou ao grau zero da raiz. 
Nos verbos em líqüida (l, m, n, r) quando no grau zero há encontro de três consoantes, 
desenvolve-se um a:   ste/llw - stl  > e)sta/l-h-n; 
  fai/nw  - fJr  > e)fJa/r-h-n.  
Nos verbos em oclusiva, o sufixo -Jh se acrescenta diretamente ao radical resultando daí as 
assimilações seguintes: 
Labiais:  b, p, f + Jh > fJh  [pe/mpw - e)pe/mfJhn] 
Guturais: g, k, x + Jh > xJh  [diw/kw - e)diw/xJhn] 
Dentais: d, t, J + Jh > sJh  [pei/Jw - e)pei/sJhn] 
 
 

IX- TRADUÇÃO 
1. ÓEJusan oi( stratiw=tai dia\ th\n tw=n a)ne/mwn o)rgh/n. 
2.   (H a)lh/Jeia ou)k e)pai/deuse tou\j kakou\j aÓndraj. 
3. Oi( tou= Lewni/dou stratiw=tai e)maxe/santo pro\j tou\j Pe/rsaj e)n tai=j Qermopu/laij. 
4. Kadmo\j a)pe/kteine to\n dra/konta kai\ tou\j o)do/ntaj au)tou= eÓspeire. 
5.    ÓHlJete ei)j th\n tw=n    (Ellh/nwn gh=n. 
6. Tou\j sofou\j kalou=ntej, oi( poli=tai eÓmaJon ti/ dei= poiei=n. 
7. Koino\n to\n   ÀAidhn  eÓsxon oi( pa/ntej brotoi/. 
8. Ai)sxro/n e)sti th\n ma/xhn a)polipei=n kai\ fugei=n. 
9. Ei) oi( poli=tai th\n e)leuJeri/an e)fi/lhsan, ou)k aÄn eiÀlonto e)kei=non to\n basile/a. 
10. Qhseu/j th\n  )Aria/dnhn e)n Na/c% t$= nh/s% kate/lipe, Dio/nusoj de\ au)th\n e)ph/gage. 
11. Paqw\n nh/pioj eãgnw.  
12. )Anaba\j e)pi\ to\n iÀppon a)pe/dran. 
13. )Akou/santej de\ tau=ta oi( stratiw=tai e)qau/masan. 
14. Kai\  (Ippokra/thj me\n a)pe/qanen, oi( de\ met )au)tou= oãntej eãfugon ei)j th\n po/lin. 
15. Eiã ti ou)k a)pe/labej tou=to eãxeij! ke/rata de\ ou)k a)pe/labej! ke/rata aãra eãxeij. 
16. Pro\ th=j a)reth=j qeoi\ i(drw=ta eãqesan. 
17. Qeo\j moi doi/h fi/louj pistou/j. 
18. Ou)dei\j aãn fai/h kako\j eiÕnai. 
19. ãIqi poih/saj. 
20. )Ici/ona oÁj to\n th=j gunaiko\j pate/ra a)pe/kteine au)to\j o( Zeu=j e)ka/qhre tou= fo/nou. 
21. ÕW cei=n ) aãggeilon Lakedaimoni/oij oÀti t$=de /  
 kei/meqa toi=j kei/nwn r(h/masi peiqo/menoi. 
22. Katadusame/nou tou= h(li/ou, ou) r(#/dion hÕn toi=j pe/zoij eãrxesqai dia\ th=j uÀlhj. 
23. Pro/j tina tw=n fi/lwn eãgraye Kai=sar trei=j le/ceij! hÕlqon, eiÕdon, e)ni/khsa. 
24. Pa/lin de\ tou= Ce/rcou gra/yantoj! pe/myon ta\ oÀpla, a)nte/graye Lewni/daj! e)lqw\n 

labe/. 
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VOCABULÁRIO IX 
a)gge/llw, hãggeila -anunciar  ÀAidhj, ou [o(] -o Hades 
ai(re/w, eiÒlon  -pegar, escolher, eleger ai)sxro/j, a/, o/n -feio, vergonhoso 
a)kou/w, hãkousa -ouvir a)lh/qeia, a)lhqei/aj [h(] -a verdade 
aãn -(partícula modal; com aoristo, indica o irreal) a)nabai/nw, a)ne/bhn -subir 
aãnemoj, ou [o(] -o vento a)nh/r, a)ndro/j [o(] -o homem 
a)ntigra/fw, a)nte/graya -responder a)podidra/skw, a)pe/dran -fugir 
a)poqn$/skw, a)pe/qanon -morrer a)poktei/nw, a)pe/kteina -matar 
a)polamba/nw, a)pe/labon -perder a)polei/pw, a)pe/lipon   -deixar, abandonar 
aãra -então a)reth/, h=j [h(] -a virtude 
  )Aria/dnh, hj [h(] -Ariadne au)to/j, h/, o/ -ele mesmo, ela mesma, aquilo mesmo 
basileu/j, e/wj [o(] -o rei broto/j, ou= [o(] -homem (mortal) 
gh=, gh=j [h(] -a terra gignw/skw, eãgnwn -saber, reconhecer 
gra/fw, eãgraya -escrever gunh/, gunaiko/j [h(]     -a mulher, a esposa 
dei=, e)de/hse -é preciso dia/ -por, através de (genitivo/acusativo) 
di/dwmi, eãdwka -dar Dio/nusoj, ou [o(] -Dioniso 
dra/kwn, ontoj [o(] -o dragão ei)                  -se (conj. condicional) 
eiÕmi [iãqi]               -ir, vir (imperativo) ei)j           -para, em direção a (acusativo) 
e)kei=noj, e)kei/nh, e)kei=no -aquele, aquela, aquilo e)leuqeri/a, i/aj [h(] -a liberdade 
   ÀEllhn, ÀEllhnoj [o(] -heleno, grego e)pa/gw, e)ph/gagon -conduzir, levar 
eãrxomai, hÕlqon -ir, vir, chegar eãxw, eãsxon -ter 
Zeu/j, Dio/j [o(] -Zeus hÀlioj, h(li/ou [o(] -o sol 
qauma/zw, e)qau/masa-admirar, maravilhar-se qeo/j, ou= [o(]          -o deus, a divindade 
Qermopu/lai, w=n [ai(] -as Termópilas Qhseu/j, e/wj [o(] -Teseu 
qu/w, eãqusa            -fazer um sacrifício  i(drw/j, i(drw=toj [o(] -o suor 
   )Ici/wn, )Ici/onoj [o(] -Ixião   )Ippokra/thj, ou [o(] -Hipócrates 
  iÀppoj, ou [o( h(] -o cavalo, a égua Kadmo/j, ou [o(] -Cadmo 
kaJai/rw, e)ka/qhra -limpar, purificar Kai=sar, Kai/saroj [o(] -César 
kako/j, h/, o/n              -mau, má, coisa má kale/w, e)ka/lesa -chamar 
katadu/w, kate/dun -imergir; pôr-se (voz média) katalei/pw, kate/lipon -abandonar 
kei=mai              -jazer, estar deitado ke/raj, ke/ratoj [to/] -o chifre 
koino/j, h/, o/n -comum Lakedaimo/nioj, a, on -lacedemônio 
lamba/nw, eãlabon -pegar le/cij, ewj [h(] -a palavra, expressão 
Lewni/daj, ou [o(] -Leônidas manqa/nw, eãmaqon -aprender 
ma/xh, h=j [h(] -a luta, a batalha ma/xomai, e)maxesa/mhn -lutar 
meta/ -com (genitivo) Na/coj, ou [h(] -Naxos 
nh/pioj, a, on -não-falante; tolo nh/soj, ou [h(] -a ilha 
nika/w, e)ni/khsa -vencer ce/noj, ou [o(] [cei=noj] -o estrangeiro 
Ce/rchj, ou [o(] -Xerxes o)dou/j, o/ntoj [o(] -o dente 
oÀplon, ou [to/] -a arma o(ra/w, eiÕdon -ver 
o)rgh/, h=j [h(] -impulso, agitação oÀj, hÀ, oÀ [ouÒ, hÒ, ouÒ]  -que (pronome relativo) 
oÀti    -que (conjunção integrante) ou)dei/j, ou)demi/a, ou)de/n -nenhum, a, nada 
ouÒtoj, auÀth, tou=to  -este, esta, isto paideu/w, e)pai/deusa -educar 
pa/lin -de novo pa=j, pa=sa, pa=n -todo, toda, tudo 
pa/sxw, eãpaqon -sofrer path/r, patro/j [o(] -o pai 
pezo/j, h/, o/n  -soldado, infantaria pei/qw, eãpeisa -persuadir; obedecer (voz média com dat.) 
pe/mpw, eãpemya -enviar pisto/j, h/, o/n -fiel 
poie/w, e)poi/hsa -fazer po/lij, po/lewj [h(] -a cidade 
poli/thj, ou [o(] -o cidadão pro/         -adiante de, antes de (genitivo) 
pro/j                 -a, contra (acusativo) r(#/dioj, a, on -fácil 
r(h=ma, r(h/matoj –palavra expressa sofo/j, h/, o/n -sábio, a 
spei/rw, eãspeira -semear stratiw/thj, ou [o(] -o soldado 
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t$=de [oÀde, hÀde, to/de] -aqui, neste lugar ti/qhmi, eãqhka -pôr 
ti/j, ti/; ti/noj-quem, o que (pron. interrogativo) tij, ti; tino/j –alguém, algo (pron. indefinido) 
trei=j, tri/a -três uÀlh, hj [h(] -a floresta 
feu/gw, eãfugon -fugir fhmi/, eãfhsa -dizer 
file/w, e)fi/lhsa -amar fi/loj, h, on           -amigo, caro, amado 
fo/noj, ou [o(]       -o crime, o homicídio wãn, ouÕsa, oãn [ei)mi/] –que é (particípio presente) 
 

19- Perfeito e mais-que-perfeito (492) 
Perfeito: exprime o resultado da ação, isto é, ou uma situação estável -eÀsthka ‘eu estou de 
pé, eu me pus de pé’/teJau/maka ‘eu estou admirado’; ou uma ação passada acabada, cujas 
conseqüências perduram no presente -neni/khka ‘eu acabei de vencer, sou 
vencedor’/ke/kthmai ‘eu adquiri, eu possuo’. 
Ou)x wÀra nu=n e)sti bouleu/esJai a)lla\ bebouleu=sJai “Não é hora agora de 
deliberar, mas de ter deliberado”. 
 
Mais-que-perfeito (501): é o passado do perfeito e exprime uma situação estável no passado -
ei(sth/kein ‘eu estava de pé’, ou uma ação já acabada cujas conseqüências perduravam no 
passado -e)peptw/kein ‘eu tinha caído, eu estava por terra’/e)kekth/mhn ‘eu tinha adquirido, 
eu possuía’. 

 
MORFOLOGIA (495) 
Voz ativa 

1. Perfeito 
• redobro em -e- extensivo a todos os modos; 
• característica aspectual -k-; 
• desinências primárias (menos nas três pessoas do singular que são analógicas ao 

aoristo sigmático (sa, saj, se, ka, kaj, ke ...); 
•  o perfeito não tem imperativo; 
•  Infinitivo: radical verbal – leluk- 
  sufixo  -  Ϝenai > leluke/nai 
•  Particípio: radical verbal – leluk-  
  sufixo:       -Ϝot / Ϝt 
  lelukw/j, kui=a, o/j -genitivo: [ko/toj, kui/aj, ko/toj] 

 
2. Mais-que-perfeito (501) 

• aumento e- 
• redobro do perfeito 
• característica temporal do perfeito 
• sufixo es acrescido de desinências secundárias  
e)-le-lu-k-es-m> e)lelu/khn> e)lelu/kein, e)lelu/keij, e)lelu/kei,  
e)lelu/keimen, e)lelu/keite, e)lelu/keisa> e)lelu/kesan 

 
Voz Média e Passiva 
• Radical temporal: simples redobro 
• Flexão atemática 
• Desinências: a) primárias para o perfeito 

b) secundárias para o mais-que-perfeito 
•  Infinitivo: sufixo -sJai 
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•  Particípio: sufixo –me/noj, me/nh, me/non  
•  Imperativo (507):  

Singular  Plural Dual 
2ª le/luso le/lusJe le/lusJon 
3ª lelu/sJw lelu/sJwn lelu/sJwn 

 
Futuro Perfeito ou Futuro Anterior (529) 
Indicativo: radical do perfeito (simples redobro); característica de futuro; voz média; 
desinências primárias; flexão temática: lelu/somai, -ei, -etai, -o/meqa, -sqe, -ontai.  
Optativo (desinências secundárias): lelusoi/mhn, -soio, -soito, -soi/meqa, -soisqe, -
sointo.  
Infinito: lelu/sesqai.  
Particípio: leluso/menoj, -me/nh, -menon. 
Obs: Na voz passiva, o agente de um verbo no perfeito ou mais-que-perfeito se põe 

freqüentemente no dativo: ta\ gegramme/na moi ‘as coisas escritas por mim’. 
 

19.1- Particularidades do redobro (496) 
1. Nos verbos compostos, o redobro, assim como o aumento, se coloca entre o prefixo e 

o verbo: katalu/w > kata-le/luka. 
2. Nos verbos iniciados por vogal, o redobro é substituído por um aumento, análogo ao 

imperfeito, com  conseqüências fonéticas também semelhantes (497): 
ai)te/w -eu peço $ãthka $ãthmai 
e)rwta/w -eu pergunto h)rw/thka h)rw/thmai 
o)rgi/zomai -eu me irrito  wãrgismai 
oi)kodome/w -eu construo w)kodo/mhka w)kodo/mhmai 

3. Nos verbos iniciados por aspirada (J,f,x) o redobro se faz na surda correspondente (t, 
p, k):  

foneu/w -eu assassino pefo/neuka pefo/neumai 
Ju/w -eu sacrifico te/Juka te/Jumai 
xoreu/w -eu danço kexo/reuka  
 

4. Nos verbos iniciados por consoante dupla (z, c, y) ou por duas consoantes, cuja 
segunda não é nem r nem l, o redobro é substituído pelo aumento:   
zhte/w -eu examino e)zh/thka e)zh/thmai 
yau/w -eu toco eãyauka eãyaumai 
strateu/w -eu sirvo o exército e)stra/teuka e)stra/teumai 
mas:  
klei/w -eu fecho, tranco 

 
ke/kleika 

 
ke/kleimai 

kta/omai -eu adquiro  ke/kthmai 
xra/omai -eu me sirvo  ke/xrhmai 
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19.2- Particularidades fonéticas do sistema do perfeito (492) 
Voz ativa (509 e 512) 
1.Verbos com radical em vogal (a,e,o,i,u) alongam a vogal: 
PRESENTE DO INFECTUM PERFEITO MAIS-QUE-PERFEITO 
tima/w -eu honro teti/mhka e)tetimh/kein 
poie/w -eu faço pepoi/hka e)pepoih/kein 
dhlo/w -eu mostro dedh/lwka e)dedhlw/kein 
lu/w -eu solto le/luka e)lelu/kein 
 
2. Nos verbos com radical em dental (d, J, z, t), dental cai antes de k: 
pei/Jw -eu persuado pe/peika e)pepei/kein 
nomi/zw -eu considero neno/mika e)nenomi/kein 
 
3.Nos verbos com radical em oclusiva, labial ou gutural (g, k, x, tt - b, p, f, pt), o tema 
do perfeito se caracteriza pela aspiração da oclusiva. Às vezes há alternância vocálica em -o-: 
tri/bw -eu gasto te/trifa e)tetri/fein 
gra/fw -eu escrevo ge/grafa e)gegra/fein 
r(i/ptw -eu lanço eãr)r(ifa ei)r)r(i/fein 
aãgw -eu conduzo hÕxa hãxein 
diw/kw -eu persigo dedi/wka e)dediw/xein 
pra/ttw -eu realizo pe/praxa e)pepra/xein 
kle/ptw -eu furto ke/klofa e)keklo/fein 
pe/mpw -eu envio pe/pomfa e)pepo/mfein 
stre/fw -eu torço eãstrofa ei)stro/fein 
tre/fw -eu alimento te/trofa e)tetro/fein 
 
4. Nos verbos com radical em líquida (l, m, n, r), as desinências do perfeito se acrescentam 
ao radical puro: 
a)gge/llw -eu anuncio hãggelka h)gge/lkein 
fai/nw -eu revelo pe/fagka e)pefa/gkein 
mas 
a) Nos dissílabos em lw, rw de raiz monossilábica, o grau zero da raiz desenvolve um a no 
perfeito: 

ste/llw -eu disponho  [stl]     eãstalka ei)sta/lkein 
fJei/rw -eu destruo      [fJr]     eãfJarka ei)fJa/rkein 

b) Nos verbos em mw, nw e ba/llw, o perfeito se constrói com auxílio  de um sufixo -h-
acrescentado ao radical: 
ne/mw -eu distribuo nene/mhka e)nenemh/kein 
me/nw -eu permaneço meme/nhka e)memenh/kein 
ba/llw -eu arremesso be/blhka e)beblh/kein 
te/mnw -eu corto te/tmhka e)tetmh/kein 
ka/mnw -eu me canso ke/kmhka e)kekmh/kein 
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19.3- Perfeitos e mais-que-perfeitos radicais ou “segundos”. 
 Perfeito em -a  
 Mais-que-perfeito em -ein 
Alguns verbos fazem o perfeito e mais-que-perfeito ativos simplesmente acrescentando ao 
radical do presente sem alteração as desinências “segundas” -a para o perfeito, e -ein para o 
mais-que-perfeito ativos. O redobro se mantém. 
feu/gw -eu evito, fujo pe/feuga e)pefeu/gein 
kra/zw -eu grasno ke/kraga e)kekra/gein 
pra/ttw -eu realizo pe/praga e)pepra/gein 
Há alguns verbos em que coexistem um perfeito em -ka “primeiro”, e um outro perfeito, em -
a “segundo”; neste caso o perfeito em -ka assume o significado transitivo, e o outro em –a, 
o significado intransitivo ou passivo (de estado). 

pe/praka  -eu fiz 
pe/praga  -eu (me) realizei 

 
Pariticípio perfeito ativo (499-500) 
Forma-se sobre o radical do perfeito com o auxílio de: 

· um sufixo -ot para o masculino e o neutro; 
· um duplo sufixo -u-ua para o feminino. 
Leluk-ot-j > lelukw/j (N), leluko/toj (G); 
Leluk-u-ua > lelukui=a (N), lelukui/aj (G); 
Leluk-ot > leluko/j (N), leluko/toj (G). 

 
19.4- Voz médio-passiva (502) 

 O perfeito médio-passivo se forma simplesmente sobre o radical do presente, com redobro e 
o acréscimo de desinências primárias para o perfeito e desinências secundárias para o mais-
que-perfeito. 
É de se notar que há freqüentes encontros consonânticos; são problemas fonéticos que se 
resolvem pelas leis da fonética. 
 O particípio perfeito passivo se forma acrescentando-se as desinências -me/noj, h, on 
diretamente ao radical do perfeito médio-passivo. 
 
X- TRADUÇÃO 
1. )Egw\ de\ di\j hÓdh peri\ tou/tou memartu/rhka. 
2. Ti/ tou=to, wÕ   )Ale/candre; kai\ su/ te/Jnhkaj wÀsper kai\ h(mei=j aÀpantej; 
3.   ãHkousa tw=n sofw=n w(j h(mei=j te/qnamen, kai\ to\ me\n sw=ma/ e)stin h(mi=n sh=ma. 
4.  Pau/somai kathgorw=n.  )Akhko/ate, e(wra/kate, pepo/nJate, eãxete ! dika/zete. 
5. Th\n   (Ella/da pepai/deuken ouÒtoj o( poihth/j. (  ÀOmhroj)  
6. Kalli/aj toi/nun o(  (Ipponi/kou, oÀte newsti\ e)teJnh/kei o( path/r, plei=sta tw=n  

  (Ellh/nwn e)do/kei kekth=sJai. 
7. Me/mnhso ne//oj wãn w(j ge/rwn eãsv pote/. 
8.  )Artapa/thj... e)teti/mhto u(po\ Ku/rou di  )euãnoia/n te kai\ pisto/thta. 
9.   )Ededoi/kein mh\ e)n t%= krath=ri fa/rmaka memigme/na eiãh.  
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VOCABULÁRIO X 
)Akou/w; hãkouon; a)kou/somai; hãkousa; a)kh/koa: eu ouço. 
Dei/dw; eãdeidon; dei/somai; eãdeisa; de/doika: eu temo. 
Euãnoia, eu)noi/aj [h(]: benevolência. 
Kathgore/w: eu acuso. 
Marture/w: eu sou testemunha. 
Mei/gnumi [mi/gnumi]; mei/cw; eãmeica [e)mi/ghn]; me/mixa: eu misturo. 
Mimnh/skw [mna/omai]; mnh/sw; eãmnhsa; ____, me/mnhmai: eu me lembro. 
Newsti/: há pouco, recentemente. 
(Ora/w; e(w/rwn; oãyomai; eiÕdon; e(o/raka: eu vejo. 
Pa/sxw; pei/somai; eãpaqon; pe/ponqa: eu sofro, suporto. 
Pisto/thj, pisto/thtoj [h(]: boa fé, lealdade. 

 
20- Verbos atemáticos (em -mi)  (341) 

Diferem dos verbos temáticos (em -w) na flexão do presente e do imperfeito das três vozes e 
em alguns aoristos. Características gerais: 

1. ausência da vogal de ligação; 
2. alternâncias de quantidade no radical (longa-sing/breve-plur.); 
3. particípio ativo sigmático tiJei/j ≠ lu/wn. 

 
Há três grupos de verbos em -mi (328): 
a) verbos com redobro:  di/dhmi -di/dwmi -iÀhmi  -ti/Jhmi -iÀsthmi 
      ki/xrhmi - o)ni/nhmi -pi/mplhmi -pi/mprhmi  
b) verbos com infixo: dei/k - nu - mi / zw/-nnu-mi 
c) verbos sem redobro nem sufixo: ei)mi/ - eiÕmi - fhmi/ 
 
 Conjugação: para facilitar, daremos a seguir, a conjugação dos verbos com redobro, 
paralelamente à conjugação de lu/w a fim de evidenciar as diferenças e semelhanças. 
 

PRESENTE DO INDICATIVO ATIVO (341) 
lu/-w di/dw-mi ti/Jh-mi iàsth-mi iàh-mi 
lu/-eij di/dwj ti/Jh-j iàsth-j iàh-j 
lu/-ei di/dw-si [n] ti/Jh-si [n] iàsth-si [n] iàh-si [n] 
lu/-omen di/do-men ti/Je-men iàsta-men iàe-men 
lu/-ete di/do-te ti/Je-te iàsta-te iàe-te 
lu/-ousin dido/-asi tiJe/-asi i(sta/-asi [>a=si] i(e/-asi[>i(a=si] 

DUAL 
lu/-e-ton di/-do-ton ti/-Je-ton ià-sta-ton  iÀ-e-ton 
lu/-e-ton di/-do-ton ti/-Je-ton ià-sta-ton  ià-e-ton 

Observe: a) ausência da vogal de ligação 
b) alternância longa/breve – singular/plural 
c) 3ª pessoa do plural -asi que se contrai nos verbos -  iÀhmi  -  iÀsthmi 
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PRESENTE DO IMPERATIVO ATIVO (348) 
lu=-e di/d-ou* ti/J-ei* iÀst-h* iÀ-ei* 
lu-e/tw dido/-tw tiJe/-tw i(sta/-tw i(e/-tw 
lu/-ete di/do-te ti/Je-te iÀsta-te iÀe-te 
lu-o/ntwn dido/-ntwn tiJe/-ntwn i(sta/-ntwn i(e/-ntwn 

DUAL 
lu/-e-ton di/do-ton ti/Je-ton iàsta-ton ià-e-ton 
lu-e/-twn dido/-twn tiJe/-twn i(sta/-twn i(-e/-twn 

* di/doe > di/dou - ti/qee > ti/qei - i(/stae > i(/sth - i(/ee > i(/ei 
 

PRESENTE DO SUBJUNTIVO ATIVO (344) 
lu/-w didw= tiJw= i(stw= i(w= 
lu/-vj did%=j tiJv=j i(stv=j i(v=j 
lu/-v did%= tiJv= i(stv= i(v= 
lu/-wmen didw=men tiJw=men i(stw=men i(w=men 
lu/-hte didw=te tiJh=te i(sth=te i(h=te 
lu/-wsin didw=sin tiJw=sin i(stw=sin i(w=sin 

DUAL 
lu/-h-ton di-dw=-ton ti-Jh=-ton i(-sth=-ton i(-h=-ton 
lu/-h-ton di-dw=-ton ti-Jh=-ton i(-sth=-ton i(-h=-ton 

Obs: Na verdade o subj. dos verbos atemáticos se constrói sobre o radical longo didw- mais o 
subj. de vogal longa: -w, -vj, -v... 
 

PRESENTE DO OPTATIVO ATIVO (347) 
lu/-oi-mi dido-i/h-n tiJe-i/h-n i(sta-i/h-n i(e-i/h-n 
lu/-oi-j dido-i/h-j tiJe-i/h-j i(sta-i/h-j i(e-i/h-j 
lu/-oi dido-i/h tiJe-i/h i(sta-i/h i(e-i/h 
lu/-oi-men dido-i=-men tiJe-i=-men i(sta-i=-men i(e-i=-men 
lu/-oi-te dido-i=-te tiJe-i=-te i(sta-i=-te i(e-i=-te 
lu/-oi-en dido-i=-en tiJe-i=-en i(sta-i=-en i(e=-i/-en 

DUAL 
lu-oi/-thn di-do-i/-thn ti-Je-i/-thn i(-sta-i/-thn i(-e-i/-thn 
lu-oi/-thn di-do-i/-thn ti-Je-i/-thn i(-sta-i/-thn i(-e-i/-thn 

Obs.: Nos verbos temáticos a característica do optativo é -i, ao lado da vogal -o; nos verbos 
atemáticos, a característica é ih/i com alternância longa no singular e breve no plural. 
 
INFINITIVO PRESENTE ATIVO (351) 
lu/-ein dido/-nai tiJe/-nai i(sta/-nai i(e/-nai 
Obs.: os verbos atemáticos fazem o infinitivo com o auxílio de um sufixo nominal -nai. 
Todos os infinitivos em -nai se acentuam na penúltima sílaba (agudo se breve e circunflexo 
se longa). 
 
 PARTICÍPIO PRESENTE ATIVO (349) 
M lu/wn,  didou/j, tiJei/j, i(sta/j, i(ei/j, 
 lu/ontoj dido/ntoj tiJe/ntoj i(sta/ntoj i(e/ntoj 
F lu/ousa, hj didou=sa, hj tiJei=sa, hj i(sta=sa, hj i(ei=sa, hj 
N lu=on, ontoj dido/n, ntoj tiJe/n, ntoj i(sta=n, ntoj i(e/n, ntoj 



 48 

Obs.: a formação é a mesma (sufixo -nt); apenas o particípio dos verbos temáticos segue a 
declinação dos nomes em -ont, fazendo o nom. singular em -wn, e o particípio dos atemáticos 
segue a declinação dos nomes em -ent e -ant, preferindo fazer o nom. singular masculino 
sigmático. 
 
 

PRESENTE DO INDICATIVO MÉDIO-PASSIVO (356) 
lu/-o-mai di/do-mai ti/Je-mai iÀsta-mai iÀe-mai 
lu/-e-sai [ei] di/do-sai ti/Je-sai iÀsta-sai iÀe-sai 
lu/-e-tai di/do-tai ti/Je-tai iÀsta-tai iÀe-tai 
lu-o/-meJa dido/-meJa tiJe/-meJa i(sta/-meJa i(e/-meJa 
lu/-e-sJe di/do-sJe ti/Je-sJe iÀsta-sJe iÀe-sJe 
lu/-o-ntai di/do-ntai ti/Je-ntai iÀsta-ntai iÀe-ntai 

DUAL 
lu/-e-sJon di/-do-sJon ti/-Je-sJon iÀ-sta-sJon ià-e-sJon 
lu/-e-sJon di/-do-sJon ti/-Je-sJon iÀ-sta-sJon ià-e-sJon 

Obs.: na conjugação atemática não há alteração fonética na 2ª pessoa do singular. 
 

PRESENTE DO IMPERATIVO MÉDIO-PASSIVO (361) 
lu/-e-so [ou] di/do-so ti/Je-so iÀsta-so iÀe-so 
lu-e/-sJw dido/-sJw tiJe/-sJw i(sta/-sJw i(e/-sJw 
lu/-e-sJe di/do-sJe ti/Je-sJe iÀsta-sJe iÀe-sJe 
lu-e/-sJwn dido/-sJwn tiJe/-sJwn i(sta/-sJwn i(e/-sJwn 

DUAL 
lu/-e-sJon di/-do-sJon ti/-Je-sJon iÀ-sta-sJon iÀe-sJon 
lu-e/-sJwn di-do/-sJwn ti-Je/-sJwn i(-sta/-sJwn i(e/-sJwn 

Obs.: na conjugação atemática não há alteração fonética na 2ª pessoa do singular. 
 

PRESENTE DO SUBJUNTIVO MÉDIO-PASSIVO (357) 
lu/-wmai didw=mai tiJw=mai i(stw=mai i(w=mai 
lu/-v did%= tiJv= i(stv= i(v= 
lu/-htai didw=tai tiJh=tai i(sth=tai i(h=tai 
lu-w/meJa didw/meJa tiJw/meJa i(stw/meJa i(w/meJa 
lu/-hsJe didw=sJe tiJh=sJe i(sth=sJe i(h=sJe 
lu/-wntai didw=ntai tiJw=ntai i(stw=ntai i(w=ntai 

DUAL 
lu/-h-sJon di-dw=-sJon ti-Jh=-sJon i(-sth=-sJon i(-h=-sJon 
lu/-h-sJon di-dw=-sJon ti-Jh=-sJon i(-sth=-sJon i(-h=-sJon 

Obs.: como na voz ativa, o subjuntivo médio-passivo dos verbos atemáticos se constrói sobre 
o radical breve mais vogal longa (-w, -vj, -v...) e desinências primárias médio-passivas: 
dido/-w-mai > didw=mai. 
 

PRESENTE DO OPTATIVO MÉDIO-PASSIVO (360) 
lu-oi-/mhn dido-i/-mhn tiJe-i/-mhn i(sta-i/-mhn i(e-i/-mhn 
lu/-oi-so [o] dido-i=-o tiJe-i=-o i(sta-i=-o i(e-i=-o 
lu/-oi-to dido-i=-to tiJe-i=-to i(sta-i=-to i(e-i=-to 
lu-oi/-meJa dido-i/-meJa tiJe-i/-meJa i(sta-i/-meJa i(e-i/-meJa 
lu/-oi-sJe dido-i=-sJe tiJe-i=-sJe i(sta-i=-sJe i(e-i=-sJe 
lu/-oi-nto dido-i=-nto tiJe-i=-nto i(sta-i=-nto i(e-i=-nto 
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DUAL 
lu-oi/-sJhn di-do-i/-sJhn ti-Je-i/-sJhn i(-sta-i/-sJhn i(-e-i/-sJhn 
lu-oi/-sJhn di-do-i/-sJhn ti-Je-i/-sJhn i(-sta-i/-sJhn i(-e-i/-sJhn 

Obs.: nos verbos temáticos a característica do optativo é -i ao lado da vogal de ligação -o; nos 
atemáticos é apenas  -i. Nos atemáticos é de se notar o radical breve e o avanço da tônica. 
 
PRESENTE DO INFINITIVO MÉDIO-PASSIVO (363)  
lu/-e-sJai di/do-sJai ti/Je-sJai iÀsta-sJai iÀe-sJai 
Obs.: o sufixo é o mesmo; a diferença é a vogal de ligação em lu/esJai. 
 
PRESENTE DO PARTICÍPIO  MÉDIO-PASSIVO (362) 
lu-o/-menoj di-do/-menoj ti-Je/-menoj i(sta/-menoj i(e/-menoj 
       -me/nh       -me/nh         -me/nh       -me/nh    -me/nh 
       -menon       -menon         -menon       -menon    -menon 
Obs.: o sufixo é o mesmo; a diferença é a vogal de ligação em lu-o/-menoj. 
 

IMPERFEITO DO INDICATIVO ATIVO (351) 
eã-lu-o-n e)-di/-dw-n e)-ti/Jh-n iÀsth-n iÀh-n 
eã-lu-e-j e)-di/-dw-j e)-ti/Jh-j iÀsth-j iÀh-j 
eã-lu-e e)-di/dw e)-ti/Jh iÀsth iÀh 
e)-lu/-o-men e)-di/do-men e)-tiJe-men iÀsta-men iÀe-men 
e)-lu/-e-te e)-di/dote e)-ti/Je-te iÀsta-te iÀe-te 
eã-lu-o-n e)-di/do-san e)-ti/Je-san iÀsta-san iÀe-san 

DUAL 
e)-lu-e/-thn e)-dido/-thn e)-tiJe/-thn i(-sta/-thn i(-e/-thn 
e)-lu-e/-thn e)-dido/-thn e)-tiJe/-thn i(-sta/-thn i(-e/-thn 

Obs.: as desinências são as mesmas; menos a 3ª p. pl. dos v. atemáticos, que é -san 
(emprestada do aoristo sigmático). Nos verbos atemáticos há alternância longa/breve, 
singular/plural no radical, com ditongação das 1a., 2ª e 3ª p. do sing. em e)di/doun, e)di/douj, 
e)di/dou - e)ti/qein, e)ti/Jeij, e)ti/Jei - iÀein, iÀeij, iÀei. 
 

IMPERFEITO DO INDICATIVO MÉDIO-PASSIVO (363) 
e)-lu-o/-mhn e)-dido/-mhn e)-tiJe/-mhn i(sta/-mhn i(e/-mhn 
e)-lu/-e-so [ou] e)-di/do-so e)-ti/Je-so iÀsta-so iÀe-so 
e)-lu/-e-to e)-di/do-to e)-ti/Je-to iÀsta-to iÀe-to 
e)-lu-o/-meJa e)-dido/-meJa e)-tiJe/-meJa i(sta/-meJa i(e/-meJa 
e)-lu/-e-sJe e)-di/do-sJe e)-ti/Je-sJe iÀsta-sJe iÀe-sJe 
e)-lu/-o-nto e)-di/do-nto e)-ti/Je-nto iÀsta-nto iÀe-nto 

 
DUAL 

e)-lu-e/-sJhn e)-dido/-sJhn e)-tiJe/-sJhn i(-sta/-sJhn i(-e/-sJhn 
e)-lu-e/-sJhn e)-dido/-sJhn e)-tiJe/-sJhn i(-sta/-sJhn i(-e/-sJhn 

Obs.: radical breve nos v. atemáticos; vogal de ligação nos temáticos. 
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FUTURO  DO INDICATIVO ATIVO (459/461) 
lu/-s-w dw/-sw Jh/-sw sth/-sw hÀ-sw 
lu/-s-eij dw/-seij Jh/-seij sth/-seij hÀ-seij 
lu/-s-ei dw/-sei Jh/-sei sth/-sei hÀ-sei 
lu/-s-o-men dw/-somen Jh/-somen sth/-somen hÀ-somen 
lu/-s-e-te dw/-sete Jh/-sete sth/-sete hÀ-sete 
lu/-s-ousin dw/-sousin Jh/-sousin sth/-sousin hÀ-sousin 

DUAL 
lu/-s-e-ton dw/-s-e-ton Jh/-s-e-ton sth/-s-e-ton hÀ-s-e-ton 
lu/-s-e-ton dw/-s-e-ton Jh/-s-e-ton sth/-s-e-ton hÀ-s-e-ton 

Obs.: supressão do redobro; radical longo e flexão analógica aos verbos temáticos. 
 
OUTROS MODOS DO FUTURO 
Subjuntivo: não há 
Imperativo: não há 
 

OPTATIVO (RARO): (462) 
lu/-s-oi-mi dw/-soimi Jh//-soimi sth/-soimi hÀ-soimi 
lu/-s-oi-j dw/-soij Jh/-soij sth/-soij hÀ-soij 
lu/-s-oi dw/-soi Jh/-soi sth/-soi hÀ-soi 
lu/-s-oi-men dw/-soimen Jh/-soimen sth/-soimen hÀ-soimen 
lu/-s-oi-te dw/-soite Jh/-soite sth/-soite hÀ-soite 
lu/-s-oi-en dw/-soien Jh/-soien sth/-soien hÀ-soien 

DUAL 
lu-s-oi/-thn dw-s-oi/-thn Jh-s-oi/-thn sth-s-oi/-thn h(-s-oi/-thn 
lu-s-oi-/thn dw-s-oi/-thn Jh-s-oi/-thn sth-s-oi/-thn h(-s-oi/-thn 

Obs.: conjugação atemática analógica à temática; sobre radical longo. 
 
INFINITIVO FUTURO ATIVO (459/462) 
lu/sein dw/sein Je/sein sth/sein hÀsein 
Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical longo. 
 
PARTICÍPIO FUTURO ATIVO (459/462) 
lu/-s-wn dw/-swn Jh/-swn sth/-swn hÀ-swn 
       -sousa     -sousa     -sousa      -sousa   -sousa 
       -son     -son     -son      -son   -son 
Obs.: conjugação  analógica. Atemáticos: radical longo. 
 

FUTURO DO INDICATIVO MÉDIO (463) 
lu/-s-o-mai dw/-somai Jh/-somai sth/-somai hÀ-somai 
lu/-s-ei [v] dw/-sei [v] Jh/-sei [v] sth/-sei [v] hÀ-sei [v] 
lu/-s-e-tai dw/-setai Jh/-setai sth/-setai hÀ-setai 
lu/-s-o/-meJa dw/-so/meJa Jh-so/meJa sth-so/meJa h(-so/meJa 
lu/-s-e-sJe dw/-sesJe Jh/-sesJe sth/-sesJe hÀ-sesJe 
lu/-s-o-ntai dw/-sontai Jh/-sontai sth/-sontai hÀ-sontai 

DUAL 
lu/-s-e-sJon dw/-s-e-sJon Jh/-s-e-sJon sth/-s-e-sJon hÀ-s-e-sJon 
lu/-s-e-sJon dw/-s-e-sJon Jh/-s-e-sJon sth/-s-e-sJon hÀ-s-e-sJon 

Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical longo. 
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OUTROS MODOS DO FUTURO MÉDIO 
Subjuntivo: não há 
Imperativo: não há 

 
OPTATIVO 

lu-s-oi-/mhn dw-soi/mhn Jh-soi/mhn sth-soi/mhn hÀ-soi/mhn 
lu/-s-oi-o dw/-soio Jh/-soio sth/-soio hÀ-soio 
lu/-s-oi-to dw/-soito Jh/-soito sth/-soito hÀ-soito 
lu-s-oi/-meJa dw-soi/meJa Jh-soi/meJa sth-soi/meJa h(-soi/meJa 
lu/-s-oi-sJe dw/-soisJe Jh/-soisJe sth/-soisJe hÀ-soisJe 
lu/-s-oi-nto dw/-sointo Jh/-sointo sth/-sointo hÀ-sointo 

 
DUAL 

lu-s-oi/-sJhn dw-soi/-sJhn Jhs-oi/-sJhn sth-soi/-sJhn h(-soi/-sJhn 
lu-s-oi/-sJhn dw-soi/-sJhn Jhs-oi/-sJhn sth-soi/-sJhn hÀ-soi/-sJhn 

Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical longo. 
 
INFINITIVO FUTURO MÉDIO (464) 
lu/-s-e-sJai dw/-sesJai Jh/-sesJai sth/-sesJai hÀ-sesJai 
Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical longo. 
 
PARTICÍPIO FUTURO MÉDIO (464) 
lu-s-o/-menoj dw-so/menoj Jh-so/menoj sth-so/menoj h(-so/menoj 
          -me/nh     -some/nh     -some/nh       -some/nh   -some/nh 
          -menon     -so/menon     -so/menon       -so/menon   -so/menon 
Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical longo. 
 
FUTURO DO INDICATIVO PASSIVO  (488) 
lu-Jh/-s-o-mai do-Jh/somai te-Jh/somai* sta-Jh/somai e(-Jh/somai 
lu-Jh/-sei [v] do-Jh/sei[v] te-Jh/sei sta-Jh/sei[v] e(-Jh/sei[v] 
lu-Jh/-s-e-tai do-Jh/setai te-Jh/setai sta-Jh/setai e(-Jh/setai 
lu-Jh-s-o/-meJa do-Jhso/meJa te-Jhso/meJa sta-Jhso/meJa e(-Jhso/meJa 
lu-Jh/-s-e-sJe do-Jh/sesJe te-Jh/sesJe sta-Jh/sesJe e(-Jh/sesJe 
lu-Jh/-s-o-ntai do-Jh/sontai te-Jh/sontai sta-Jh/sontai e(-Jh/sontai 

DUAL 
lu-Jh/-sesJon do-Jh/-sesJon te-Jh/-sesJon sta-Jh/-sesJon e(-Jh/-sesJon 
lu-Jh/-sesJon do-Jh/-sesJon te-Jh/-sesJon sta-Jh/-sesJon e(-Jh/-sesJon 
Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical breve. 
*te-qh/-so-mai (psilose: qe-qh > te-qh). 
 
 
OUTROS MODOS DO FUTURO PASSIVO 
Subjuntivo: não há 
Imperativo: não há 
 

OPTATIVO (489) 
lu-Jh-s-oi/-mhn do-Jhsoi/mhn te-Jhsoi/mhn sta-Jhsoi/mhn e(-Jhsoi/mhn 
lu-Jh/-s-oi-[s]o do-Jh/soio te-Jh/soio sta-Jh/soio e(-Jh/soio 
lu-Jh/-s-oi-to do-Jh/soito te-Jh/soito sta-Jh/soito e(-Jh/soito 
lu-Jh-s-oi/-meJa do-Jhsoi/meJa te-Jhsoi/meJa sta-Jhsoi/meJa e(-Jhsoi/meJa 
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lu-Jh/-s-oi-sJe do-Jh/soisJe te-Jh/soisJe sta-Jh/soisJe e(-Jh/soisJe 
lu-Jh/-s-oi-nto do-Jh/sointo te-Jh/sointo sta-Jh/sointo e(-Jh/sointo 

DUAL 
lu-Jh-s-oi/sJhn do-Jh-s-oi/sJhn te-Jh-s-oi/sJhn sta-Jh-s-i/sJhn e(-Jh-s-oi/sJhn 
lu-Jh-s-oi/sJhn do-Jh-s-oi/sJhn te-Jh-s-oi/sJhn sta-Jh-s-i/sJhn e(-Jh-s-oi/sJhn 

Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical breve. 
 
INFINITIVO FUTURO PASSIVO (490) 
lu-Jh/-s-e-sJai  do-Jh/sesJai te-Jh/sesJai sta-Jh/sesJai e(-Jh/sesJai 

 
PARTICÍPIO FUTURO PASSIVO (490) 
lu-Jh-s-o/-menoj do-Jhso/menoj te-Jhso/menoj sta-Jhso/menoj e(-Jhso/menoj 
                -me/nh     -Jhsome/nh    -Jhsome/nh      -Jhsome/nh   -Jhsome/nh 
                -menon     -Jhso/menon    -Jhso/menon      -Jhso/menon   -Jhso/menon 

Obs.: flexão atemática analógica à temática; sobre radical breve. 
 

21- AORISTO ATIVO 
INDICATIVO 

(445) (438)    
eã-lu-sa eã-dw-ka eã-Jh-ka eã-sth-sa hÒ-ka 
eã-lu-saj eã-dw-kaj eã-Jh-kaj eã-sth-saj hÒ-kaj 
eã-lu-se eã-dw-ke eã-Jh-ke eã-sth-se hÒ-ke 
e)-lu/-samen eã-do-men eã-Je-men e)-sth/-samen eiÒ-men* 
e)-lu/-sate eã-do-te eã-Je-te e)-sth/-sate eiÒ-te** 
eã-lu-san eã-do-san eã-Je-san eã-sth-san eiÒ-san*** 

DUAL 
e)-lu-sa/-thn e)-do/-thn e)-Je/-thn e)-sth-sa/-thn eiÀ-thn 
e)-lu-sa/-thn e)-do/-thn e)-Je/-thn e)-sth-sa/-thn eiÀ-thn 

Obs.: dos verbos atemáticos só iÀsthmi tem conjugação analógica à dos temáticos (aor. 1); 
contudo esse verbo tem um outro aoristo radical,  com significado intransitivo (eãsthn, 
eãsthj, eãsth, eãsthmen, eãsthte, eãsthsan); dual (e)sth/thn, e)sth/thn). Note-se o 
espírito suave, em oposição ao espírito forte do infectum e do perfectum. 
Os outros três verbos (di/domi, ti/Jhmi, iÀhmi) constroem o aoristo da seguinte maneira: 
 -no singular, sobre o radical longo e desinências -ka, -kaj, -ke [n] (talvez emprestadas do 
perfeito); 
 -no plural, sobre radical breve e desinências secundárias ativas normais -men, -te, -san. 
*e)-e(-men > ei=/men // **e)-e(-te > ei=/te //***e)-e(-san > ei=/san. 
 

IMPERATIVO AORISTO ATIVO 
(445) (440)    
lu=-son do/j Je/j sth=-son eÀj 
lu-sa/-tw do/-tw Je/-tw sth-sa/-tw eÀ-tw 
lu/-sa-te do/-te Je/-te sth/-sa-te eÀ-te 
lu-sa/-ntwn do/-ntwn Je/-ntwn sth-sa/-ntwn eÀ-ntwn 

DUAL 
lu/-sa-ton do/-ton Je/-ton sth/-sa-ton eÀ-ton 
lu-sa/-twn do/-twn Je/-twn sth-sa/-twn eÀ-twn 

Obs.: o imper. singular dos atemáticos (do/j, Je/j, eÀj) é de origem desconhecida. (ver sxe/j). 
Quanto a iÀsthmi, com significado ativo, ele mantém a analogia com o verbo lu/w. 
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SUBJUNTIVO AORISTO ATIVO 
(445) (439)    
lu/-sw dw= Jw= sth/-sw wÒ 
lu/-svj d%=j Jv=j sth/-svj vÒj 
lu/-sv d%= Jv= sth/-sv hÒ 
lu/-sw-men dw=-men Jw==-men sth/-sw-men wÒ-men 
lu/-sh-te dw=-te Jh=-te sth/-sh-te hÒ-te 
lu/-sw-si [n] dw=-si[n] Jh=-si [n] sth/-sw-si[n] wÒ-si[n] 

DUAL 
lu/-s-h-ton dw=-ton Jh=-ton sth=-ton hÒ-ton 
lu/-s-h-ton dw=-ton Jh=-ton sth=-ton hÒ-ton 

Obs.: como aconteceu no presente, o subj. aoristo se constrói com vogal longa, nos verbos em 
–w, e em  -mi; apenas nos verbos em -mi sobre radical breve e sem redobro. 
 

OPTATIVO AORISTO ATIVO 
(445)                            (440) 
lu/-sa-i-mi do-i/-hn Je-i/-hn sta-i/-hn e-iÀ-hn 
lu/-sa-i-j do-i/-hj Je-i/-hj sta-i/-hj e-iÀ-hj 
lu/-sa-i do-i/-h Je-i/-h sta-i/-h e-iÀ-h 
lu/-sa-i-men do-i=-men[hmen] Je-i=-men[hmen] sta-i=-men e-iÒ-men[hmen] 
lu/-sa-i-te do-i=-te[hte] Je-i=-te[hte] sta-i=-te e-iÒ-te[hte] 
lu/-sa-i-en do-i=-en Je-i=-en[hsan] sta-i=-en e-iÒ-en[hsan] 

DUAL 
lusai/thn do-i/-thn Je-i/-thn sta-i/-thn e-iÀ-thn 
lusai/thn do-i/-thn Je-i/-thn sta-i/-thn e-iÀ-thn 
Obs.:        a conjugação do optativo aoristo é análoga à do presente: 

• os verbos temáticos constroem o optativo sobre o radical ao qual se acrescentam a 
característica do aoristo (-sa), a característica do optativo (-i) e desinências 
secundárias, menos a 1ª p. de singular. 

• Os atemáticos constroem o aoristo optativo sobre o radical breve (sem redobro), 
característica do optativo (-i / -ih) sing./plural e desinências secundárias. A 
característica do optativo longa (-ih) encontra-se ao lado da  breve (-i) nas três 
pessoas do plural. 

 
INFINITIVO AORISTO ATIVO (446) (441) 

lu=-s-ai dou=nai[<do/-en-ai]  Jei=nai[<Je/-en-ai] sth/sai eiÒnai[<e(-en-ai] 
 

PARTICÍPIO AORISTO ATIVO (446) (440) 
 lu-sa-nt do-nt qe-nt sta-nt e(-nt 
M lu/saj, antoj dou/j, do/ntoj qei/j, qe/ntoj sta/j, sta/ntoj ei=/j, eÀntoj 
F lu/sasa, shj dou=sa, dou/shj qei=sa, qei/shj sta=sa, sta/shj ei=/sa, eiÀshj 
N lu=san, antoj do/n, do/ntoj qe/n, qe/ntoj sta/n, sta/ntoj eÀn, eÀntoj 
Obs.: nos verbos em –w, com aoristo radical, segue-se o modelo lu/wn, lu/ontoj: 
[Pa/sxw]-paqw/n, paqo/ntoj; paqou=sa, paqou/shj; paqo/n, paqo/ntoj. 
[Fe/rw]- e)negkw/n, e)negko/ntoj; e)negkou=sa, e)negkou/shj; e)negko/n, e)negko/ntoj. 
[ (Ora/w]- i)dw/n, i)do/ntoj; i)dou=sa; i)dou/shj; i)do/n, i)do/ntoj. 
Se esse tema aoristo for vocálico, segue-se o modelo sta/j, sta/ntoj ou dou/j, do/ntoj: 
[Bai/nw]- ba/j, ba/ntoj; ba=sa, ba/shj; ba/n, ba/ntoj. 
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[Didra/skw]- dra/j, dra/ntoj; dra=sa, dra/shj; dra/n, dra/ntoj. 
[Gignw/skw]- gnou/j, gno/ntoj; gnou=sa, gnou/shj; gno/n, gno/ntoj. 
 

 
21.1- AORISTO MÉDIO (447) (441) 

INDICATIVO 
e)-lu-sa/-mhn e)-do/-mhn e)-Je/-mhn e)-sta-sa/-mhn eiÒ-mhn 
e)-lu/-sw[<sa-so] eã-dou[<oso] eã-Jou[<eso] eã-stasw[<saso] eiÒ-so[<eso] 
e)-lu/-sa-to eã-do-to eã-Je-to e)-sta/-sa-to eiÒ-to[<e(eto] 
e)-lu-sa/-meJa e)-do/-meJa e)-Je/-meJa e)-sta-sa/-meJa eiÀ-meJa 
e)-lu/-sa-sJe eã-do-sJe eã-Je-sJe e)-sta/-sa-sJe eiÒ-sJe 
e)-lu/-sa-nto eã-do-nto eã-Je-nto e)-sta/-sa-nto eiÒ-nto 

Dual 
e)-lu-sa/-sJhn e)-do/-sJhn e)Je/-sJhn e)-sta-sa/-sJhn eiÀ-sJhn 
e)-lu-sa/-sJhn e)-do/-sJhn e)Je/-sJhn e)-sta-sa/-sJhn eiÀ-sJhn 

Obs.: não há analogia com o aoristo ativo, a não ser nos verbos temáticos e o verbo  iÀsthmi, 
que constroem o optativo médio sobre a característica do aoristo (-sa) e desinências 
secundárias m. passivas; Nos verbos atemáticos a construção se faz sobre o radical 
breve (sem redobro)  e desinências secundárias m. passivas.  

 
IMPERATIVO AORISTO MÉDIO (447 e 444) 

lu=-sai dou=[<do/so] Jou=[<Je/-so] stw= ouÒ[<eÀ-so] 
lu-sa/-sJw do/-sJw Je/-sJw sta/-sJw eÀs-Jw 
lu/-sa-sJe do/-sJe Je/-sJe sta/-sJe eÀs-Je 
lu-sa/-sJwn do/-sJwn Je/-sJwn sta/-sJwn eÀs-Jwn 

DUAL 
lu/-sa-sJon do/-ston Je/-ston sta/-ston eÀs-ton 
lu/-sa/-sJwn do/-stwn Je/-stwn sta/-stwn eÀs-twn 

obs.: os imperativos médios dos atemáticos se conjugam sobre o radical breve e sem redobro. 
 

INFINITIVO AORISTO MÉDIO (447 e 444) 
lu/-sa-sJai do/-sJai Je/-sJai sth/-sa-sJai eÀ-sJai 
Obs.: como no imperativo aoristo médio, os verbos atemáticos constroem o infinitivo aoristo 
médio sobre o radical breve e sem redobro. 
 

SUBJUNTIVO AORISTO MÉDIO (447 e 442) 
lu/-sw-mai dw=-mai Jw=-mai sth/-sw-mai wÒ-mai 
lu/-sv [<hsai] d%= [<wsai] Jv= [<hsai] sth/-sv[<hsai] vÒ [<h(sai] 
lu/-sh-Jai dw=-tai Jh=-tai sth/-sh-tai hÒ-tai 
lu-sw/-meJa dw/-meJa Jh/-meJa sth-sw/-meJa hÀ-meJa 
lu/-sh-sJe dw=-sJe Jh/-sJe sth/-sh-sJe hÒ-sJe 
lu/-sw-ntai dw=-ntai Jh=-ntai sth/-sw-ntai hÒ-ntai 

DUAL 
lu/-s-h-sJon dw=-sJon Jh=-sJon sth=-sJon hÒ-sJon 
lu/-s-h-sJon dw=-sJon Jh=-sJon sth=-sJon hÒ-sJon 

Obs.: o subjuntivo aoristo médio é análogo ao subjuntivo presente médio-passivo, com a 
supressão do redobro em -i. 
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OPTATIVO AORISTO MÉDIO 
lu-sa-i/-mhn(447) do-i/-mhn  (443) Je-i/-mhn sth-sa-i/-mhn eiÀ-mhn 
lu/-sa-i-o[<so] do-i=-o[<so] Je-i=-o[<so] sth/-sa-i-o eiÒ-o[<so] 
lu/-sa-i-to do-i=-to Je-i=-to sth/-sa-i-to eiÒ-to 
lu-sa-i/-meJa do-i/-meJa Je-i/-meJa sth-sa-i=-meJa eiÀ-meJa 
lu/-sa-i-sJe do-i=-sJe Je-i=-sJe sth/-sa-i-sJe eiÒ-sJe 
lu/-sa-i-nto do-i=-nto Je-i=-nto sth/-sa-i-nto eiÒ-nto 

DUAL 
lu-sa-i/-sJhn do-i/-sJhn Je-i/-sJhn sta-i/-sJhn eiÀ-sJhn 
lu/-sa-i/-sJhn do-i/-sJhn Je-i/-sJhn sta-i/-sJhn eiÀ-sJhn 

Obs.: o optativo aoristo médio é análogo ao optativo presente médio-passivo, com a supressão 
do redobro em -i. 
 
PARTICÍPIO AORISTO MÉDIO (447 e 444) 
lu-sa/-menoj do/-menoj Je/-menoj sthsa/-menoj eÀ-menoj 
         -me/nh    -me/nh    -me/nh           -me/nh   -me/nh 
         -menon    -menon    -menon           -menon   -menon 
Obs.: mesmo paralelismo com o presente; apenas os verbos atemáticos suprimem o redobro 
em -i no aoristo. 
 

INDICATIVO AORISTO PASSIVO (477 e 479) 
e)-lu/-Jh-n e)-do/-Jh-n e)-te/-Jh-n e)-sta/-Jh-n eiÀ-Jh-n 
e)-lu/Jh-j e)-do/-Jh-j e)-te/-Jh-j e)-sta/-Jh-j eiÀ-Jh-j 
e)-lu/Jh e)-do/-Jh e)-te/-Jh e)-sta/-Jh eiÀ-Jh 
e)-lu/Jh-men e)-do/-Jh-men e)-te/-Jh-men e)-sta/-Jh-men eiÀ-Jh-men 
e)-lu/Jh-te e)-do/-Jh-te e)-te/-Jh-te e)-sta/-Jh-te eiÀ-Jh-te 
e)-lu/Jh-san e)-do/-Jh-san e)-te/-Jh-san e)-sta/-Jh-san eiÀ-Jh-san 

DUAL 
e)-lu-Jh/-thn e)-do-Jh/-thn e)-Je-Jh/-thn e)-sta-Jh/-thn ei(-Jh/-thn 
e)-lu-Jh/-thn e)-do-Jh/-thn e)-Je-Jh/-thn e)-sta-Jh/-thn ei(-Jh/-thn 

 
SUBJUNTIVO AORISTO PASSIVO (477 e 480) 

lu-Jw= do-Jw= te-Jw= sta-Jw= e(-Jw= 
lu-Jv=j do-Jv=j te-Jv=j sta-Jv=j e(-Jv=j 
lu-Jv= do-Jv= te-Jv= sta-Jv= e(-Jv= 
lu-Jw=men do-Jw=men te-Jw=men sta-Jw=men e(-Jw=men 
lu-Jh=te do-Jh=te te-Jh=te sta-Jh=te e(-Jh=te 
lu-Jw=sin do-Jw=sin te-Jw=sin sta-Jw=sin e(-Jw=sin 

DUAL 
lu-Jh=-ton do-Jh=-ton te-Jh=-ton sta-Jh=ton e(-Jh=-ton 
lu-Jh=-ton do-Jh=-ton te-Jh=-ton sta-Jh=ton e(-Jh=-ton 

Obs.: Conjugação paralela; apenas nos verbos atemáticos ela se faz sobre o radical breve e 
sem redobro. 
A acentuação se explica pela contração: lu-Jh/-w, vj, v... 
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IMPERATIVO AORISTO PASSIVO (477 e 482) 
lu/-Jh-ti* do/-Jh-ti te/-Jh-ti sta/-Jh-ti eà-Jh-ti 
lu-Jh/-tw do-Jh/-tw te-Jh/-tw sta-Jh/-tw e(-Jh/-tw 
lu/--Jh-te do/-Jh-te te/-Jh-te sta/-Jh-te eà-Jh-te 
lu-Je/-ntwn** do-Je/-ntwn te-Je/-ntwn sta-Je/-ntwn e(-Je/-ntwn 

DUAL 
lu/-Jh-ton do/-Jh-ton te/-Jh-ton sta/-Jh-ton eÀ-Jh-ton 
lu-Jh/-twn do-Jh/-twn te-Jh/-twn sta-Jh/-twn e(-Jh/-twn 

*lu/qhqi > lu/qhti (dissimilação da aspirada); 
** luqh/ntwn > luqe/ntwn (vogal longa se abrevia diante de duas consoantes, líqüda e oclusiva). 
 

OPTATIVO AORISTO PASSIVO (477 e 482) 
lu-Je-i/h-n do-Je-i/h-n te-Je-i/h-n sta-Je-i/h-n e(-Je-i/h-n 
lu-Je-i/h-j do-Je-i/h-j te-Je-i/h-j sta-Je-i/h-j e(-Je-i/h-j 
lu-Je-i/h do-Je-i/h te-Je-i/h sta-Je-i/h e(-Je-i/h 
lu-Je-i=-men do-Je-i=-men te-Je-i=-men sta-Je-i=-men e(-Je-i=-men 
lu-Je-i=-te do-Je-i=-te te-Je-i=-te sta-Je-i=-te e(-Je-i=-te 
lu-Je-i=-en do-Je-i=-en te-Je-i=-en sta-Je-i=-en e(-Je-i=-en 

DUAL 
lu-Je/-thn do-Je-i/-thn te-Je-i/-thn sta-Je-i/-thn e(-Je-i/-thn 
lu-Je/-thn do-Je-i/-thn te-Je-i/-thn sta-Je-i/-thn e(-Je-i/-thn 

Obs.: 1. luJh > luJe há metátese de quantidade; tudo indica, no entanto, que o opt. aor. 
pass. se construiria sobre a característica longa/breve alternada singular/plural -ih-/-i-. 
Alguns aplicam a Lei de Osthoff na 1ª e 2ª p. do plural, estendendo-se para o resto. 
 

INFINITIVO AORISTO PASSIVO (478 e 483) 
lu-Jh=-nai do-Jh=-nai te-Jh=-nai sta-Jh=-nai e(-Jh=-nai 
Obs.: conjugação paralela. O mesmo sufixo; apenas que nos verbos atemáticos se acrescenta 
ao radical breve e sem redobro. 
 

PARTICÍPIO AORISTO PASSIVO (478 e 483) 
lu-Jei/j* do-Jei/j te-Jei/j sta-Jei/j e(-Jei/j 
    -Jei=sa**    -Jei=sa    -Jei=sa     -Jei=sa    -Jei=sa 
    -Je/n    -Je/n    -Je/n     -Je/n    -Je/n 
obs.: formação paralela. Sufixos ativos à forma apassivada luJh; declinação de nomes em -
ent com nominativo sigmático no masculino, com sufixo -ia no feminino e radical puro no 
neutro. 
*lu-qh/-nt-j > luqei/j, luqe/ntoj (a vogal longa se abrevia pela lei de Osthoff). 
**lu-qh/-nt-Јa > luqei=sa, luqei/shj. 
 

22- PERFEITO  
INDICATIVO ATIVO (498) 

le/-lu-ka de/-dw-ka te/-Jh-ka eà-sth-ka eiÒ-ka* 
le/-lu-kaj de/-dw-kaj te/-Jh-kaj eà-sth-kaj eiÒ-kaj 
le/-lu-ke de/-dw-ke te/-Jh-ke eà-sth-ke eiÒ-ke 
le-lu/-kamen de-dw/-kamen te-Jh/-kamen e(-sth/-kamen** eiÀ-kamen 
le-lu/-kate de-dw/-kate te-Jh/-kate e(-sth/-kate** eiÀ-kate 
le-lu/-kasin de-dw/-kasin te-Jh/-kasin e(-sth/-kasin** eiÀ-kasin 
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DUAL 
le-lu/-katon de-dw/-katon te-Jh/-katon e(-sth/-katon eiÀ-katon 
le-lu/-katon dw-dw/-katon te-Jh/-katon e(-sth/-katon eiÀ-katon 

Obs.: conjugações paralelas; apenas note-se que os verbos atemáticos constroem o perfeito 
sobre o radical longo. 
*e-e(-ka > ei/=ka // **eÀstamen, eÀstate, eÀstasin. 
 

SUBJUNTIVO PERFEITO ATIVO (498) 
le-lu/-kw de-dw/-kw te-Jh/-kw e(-sth/-kw eiÀ-kw 
le-lu/-kvj de-dw/-kvj te-Jh/-kvj e(-sth/-kvj eiÀ-kvj 
le-lu/-kv de-dw/-kv te-Jh/-kv e(-sth/-kv eiÀ-kv 
le-lu/-kwmen de-dw/-kwmen te-Jh/-kwmen e(-sth/-kwmen eiÀ-kwmen 
le-lu/-khte de-dw/-khte te-Jh/-khte e(-sth/-khte eiÀ-khte 
le-lu/-kwsin de-dw/-kwsin te-Jh/-kwsin e(-sth/-kwsin eiÀ-kwsin 

DUAL 
le-lu/-kh-ton de-dw/-kh-ton te-th/-kh-ton e(-sth/-kh-ton eiÀ-kh-ton 
le-lu/-kh-ton de-dw/-kh-ton te-th/-kh-ton e(-sth/-kh-ton eiÀ-kh-ton 

Obs.:  conjugação paralela: radical do perfeito (longo nos atemáticos) e subjuntivo de vogal 
longa. 
 

OPTATIVO PERFEITO ATIVO (499) 
lelu/koimi dedw/koimi teJh/koimi e(sth/koimi eiÀkoimi 
lelu/koij dedw/koij teJh/koij e(sth/koij eiÀkoij 
lelu/koi dedw/koi teJh/koi e(sth/koi eiÀkoi 
lelu/koimen dedw/koimen teJh/koimen e(sth/koimen eiÀkoimen 
lelu/koite dedw/koite teJh/koite e(sth/koite eiÀkoite 
lelu/koien dedw/koien teJh/koien e(sth/koien eiÀkoien 

DUAL 
lelu/koiton dedw/koiton teJh/koiton e(sth/koiton eiÀkoiton 
lelu/koiton dedw/koiton teJh/koiton e(sth/koiton eiÀkoiton 

Obs.: conjugação paralela: radical do perfeito (longo nos atemáticos) mais características e 
desinências do optativo presente. 
 

IMPERATIVO PERFEITO ATIVO (499) 
O imperativo perfeito ativo se forma através de uma perífrase:  particípio perfeito ativo e 
imperativo do verbo ei)mi/: lelukw\j iÓsJi, lelukw\j eÓstw, leluko/tej eãste, 
leluko/tej oÓntwn. 
Assim: dedwkw/j, dedwkui/a, dedwko/j, - iÓsJi, eÓstw 
dedwko/tej, dedwkui=ai, dedoko/ta - eÓste, oÓntwn, ktl. 
teJhkw/j, kui=a, ko/j - teJhko/tej, kui=ai, ko/ta... 
e(sthkw/j, kui=a, ko/j -  e(sthko/tej, kui=ai, ko/ta... 
ei(kw/j, kui=a, ko/j   -   ei(ko/tej, kui=ai, ko/ta... 
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PARTICÍPIO PERFEITO ATIVO (500 e 189) 
M le-lu-kw/j de-dw-kw/j te-Jh-kw/j e(-sth-kw/j eiÀ-kw/j 
        -ko/toj        -ko/toj         -ko/toj       -ko/toj    -ko/toj 
F le-lu/-kui=a de-dw-kui=a te-Jh-kui=a e(-sth-kui=a ei(-kui=a 
         -kui/aj         -koi/aj       -kui/aj         -kui/aj     -kui/aj 
N le-lu-ko/j de-dw-ko/j te-Jh-ko/j e(-sth-ko/j ei(-ko/j 
         -ko/toj         -ko/toj         -ko/toj         -ko/toj    -ko/toj 
 

INFINITIVO PERFEITO ATIVO (500) 
le-lu-ke/nai de-dw-ke/nai te-Jh-ke/nai e(sth-ke/nai ei(ke/nai 
Obs.: conjugação paralela: radical do perfeito, e sufixos. 
 

PERFEITO MÉDIO PASSIVO (502) 
INDICATIVO 

le/-lu-mai de/-do-mai te/-Je-mai eÀ-sta-mai* eiÒ-mai 
le/-lu-sai de/-do-sai te/-Je-sai eÀ-sta-sai eiÒ-sai 
le/-lu-tai de/-do-tai te/-Je-tai eÀ-sta-tai eiÒ-tai 
le-lu/-meJa de-do/-meJa te-Je/-meJa e(-sta/-meJa eiÀ-meJa 
le/-lu-sJe de/-do-sJe te/-Je-sJe eÀ-sta-sJe eiÒ-sJe 
le/-lu-ntai de/-do-ntai te/-Je-ntai eÀ-sta-ntai eiÒ-ntai 

DUAL 
le/-lu-sJon de/-do-sJon te/-Je-sJon eÀ-sta-sJon eiÒ-sJon 
le/-lu-sJon de/-do-sJon te/-Je-sJon eÀ-sta-sJon eiÒ-sJon 

* Formas hipotéticas não usadas que se substituem por i(/stamai, i(/stasai, i(/statai, 
i(sta/meJa, i(/stasJe, i(/stantai. 
 

SUBJUNTIVO PERFEITO MÉDIO PASSIVO 
Obs.: construção perifrásica: particípio perfeito m. passivo lelume/noj, me/nh, me/non mais 
presente do subjuntivo do verbo ei)mi/. (503-504)  
SINGULAR  PLURAL  DUAL  (2ª e 3ª p.) 
lelume/noj, h, on wÕ, hÕj, vÕ- lelume/noi, ai, a wÕmen, hÕte, wÕsin lelume/nw, hÕton 
dedome/noj, h, on wÕ, vÕj, vÕ- dedome/noi, ai, a wÕmen, hÕte, wÕsin dedome/nw, hÕton 
teJeime/noj, h, on  wÕ, vÕj, vÕ- teJeime/noi, ai, a wÕmen, hÕte, wÕsin tejeme/nw, hÕton 
e(sthme/noj, h, on  wÕ, hÕj, vÕ- e(sthme/noi, ai, a wÕmen, hÕte, wÕsin e(sthme/nw, hÕton 
ei(me/noj, h, on  wÕ, vÕj, vÕ- ei(me/noi, ai, a wÕmen, hÕte, wÕsin ei(me/nw, hÕton 
 

OPTATIVO PERFEITO MÉDIO PASSIVO (503 e 505): 
construção perifrásica, como no subjuntivo 

SINGULAR PLURAL DUAL(1ª E 2ªp.) 
lelume/noj, h, on eiãhn,eiãhj, eiãh lelume/noi, ai, a eiÕmen, eiÕte, eiÕen lelume/nw, eiãthn 
dedome/noj, h, on eiãhn,eiãhj, eiãh dedome/noi, ai, a eiÕmen, eiÕte, eiÕen dedome/nw, eiãthn 
teJeime/noj, h, on  eiãhn,eiãhj, eiãh teJeime/noi, ai, a eiÕmen, eiÕte, eiÕen teJeime/nw, eiãthn 
e(sthme/noj, h, on  eiãhn,eiãhj, eiãh e(sthme/noi, ai, a eiÕmen, eiÕte, eiÕen e(sithme/nw, eiãthn 
ei(me/noj, h, on  eiãhn,eiãhj, eiãh ei(me/noi, ai, a eiÕmen, eiÕte, eiÕen ei(me/nw, eiãthn 

 
IMPERATIVO PERFEITO MÉDIO-PASSIVO (507) 

le/-lu-so de/-do-so te/-Je-so eÀ-sth-so eiÒ-so 
le-lu/-sJw de-do/-sJw te-Je/-sJw e(-sth/-sJw eiÀ-sJw 
le/-lu-sJe de/-do-sJe te/-Je-sJe eÀ-sth-sJe eiÒ-sJe 
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le-lu/-sJwn de-do/-sJwn te-Je/-sJwn e(-sth/-sJwn eiÀ-sJwn 
DUAL 

le/-lu-sJon de/-do-sJon te/-Je-ston eÀ-sth-sJon eiÒ-sJon 
Le-lu/-sJwn de-do/-stwn te-Je/-stwn e(-sth/-sJwn eiÒ-sJwn 
Obs.: conjugação paralela; radical do perfeito e desinências m. pass.; radical breve nos verbos 
atemáticos. 
 

PARTICÍPIO PERFEITO MÉDIO-PASSIVO (507) 
le-lu-me/noj de-do-me/noj te-Jei-me/noj e(-sth-me/noj ei(-me/noj 
        -me/nh         -me/nh         -me/nh         -me/nh    -me/nh 
        -me/non         -me/non         -me/non         -me/non    -me/non 
Obs.: conjugação paralela, radical do perfeito e desinências m. pas.; radical breve nos verbos 
atemáticos. Atenção para a acentuação paroxítona do particípio perfeito m.pas. por oposição à 
acentuação do particípio presente, que é proparoxítona. 
 

INFINITIVO PERFEITO MÉDIO-PASSIVO (508) 
le-lu/-sJai    de-do/-sJai te-Jei=-sJai    e(-sth=-sJai     eiÒ-sJai 
Obs.: Conjugação paralela, radical do perfeito e desinência m. pas.; radical breve nos verbos 
atemáticos. Atenção para a posição da tônica como no particípio, que no infinitivo é 
paroxítona. 

 
22.1- MAIS-QUE-PERFEITO: só no modo indicativo (ativo e médio-passivo) 

 
INDICATIVO MAIS-QUE-PERFEITO ATIVO (501) 

e)-lelu/kein e)-dedw/kein e)-teJh/kein ei(-sth/kein eiÀ-kein* 
e)-lelu/keij e)-dedw/keij e)-teJh/keij ei(-sth/keij eiÀ-keij 
e)-lelu/kei e)-dedw/kei e)-teJh/kei ei(-sth/kei eiÀ-kei 
e)-lelu/keimen e)-dedw/keimen e)-teJh/keimen ei(-sth/keimen eiÀ-keimen 
e)-lelu/keite e)-dedw/keite e)-teJh/keite ei(-sth/keite eiÀ-keite 
e)-lelu/keisan e)-dedw/keisan e)-teJh/keisan ei(-sth/keisan eiÀ-keisan 

DUAL 
e)-lelukei/thn e)-dedwkei/thn e)-teJhkei/thn ei(-sthkei/thn ei(-kei/thn 
e)-lelukei/thn e)-dedwkei/thn e)-teJhkei/thn ei(-sthkei/thn ei(-kei/thn 

OBS.: O mais-que-pefeito é o passado do perfeito; daí a diferença: aumento + radical do perf. 
+ desinências secundárias. Conjugação paralela. 
*-khn, -khj, kei, -kemen, -kete, -kesan. A 3ª p. sing. não tem variação. 
 

INDICATIVO MAIS-QUE-PERFEITO MÉDIO-PASSIVO (508) 
e)-lelu/mhn e)-dedo/mhn e)-teJe/mhn i(-sta/-mhn eiÀ-mhn 
e)-le/luso e)-de/doso e)-te/Jeso i(/-sta-so eiÒ-so 
e)-le/luto e)-de/doto e)-te/Jeto i(/-sta-to eiÒ-to 
e)-lelu/meJa e)-dedo/meJa e)-teJe/meJa i(-sta/-meJa* eiÀ-meJa 
e)-le/lusJe e)-de/dosJe e)-te/JesJe i(/-sta-sJe* eiÒ-sJe 
e)-le/lunto e)-de/donto e)-te/Jento i(/-sta-nto eiÒ-nto 

  
DUAL 

e)-lelu/sJhn e)-dedo/sJhn e)-tete/sJhn i(-sta/-sJhn eiÀsJhn 
e)-lelu/sJhn e)-dedo/sJhn e)-tete/sJhn i(-sta/-sJhn eiÀsJhn 
* Formas idênticas às do perfeito, diferenciáveis pelo contexto (526). 
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22.2- FUTURO DO PERFEITO / FUTURO PERFEITO / FUTURO ANTERIOR: sob esta 
denominação encontramos uma forma construída sobre o radical perfeito dos verbos, 
acrescido da característica -s- do futuro, com desinências primárias. Não é muito empregado 
na voz ativa; um pouco mais na médio-passiva. 
Significado: estado futuro resultado de uma ação acabada. 
e(sth/cw (iÀsthmi)  eu (já) estarei de pé              (509) 
teJnh/cw (Jnv/skw) eu (já) estarei morto 
Teoricamente as formas m.pas. seriam as seguintes: 
Indicativo: le-lu/-so-mai, ktl - de-do/-so-mai, ktl. 
Optativo:  le-lu-so-i/-mhn, ktl - de-do-so-i/-mhn, ktl. 
Infinitivo:  le-lu/-s-e-sJai  - de-do/-s-e-stai, ktl. 
Particípio:  le-lu-s-o/-menoj, h, on - de-do-s-o/-menoj, h, on 
Obs.: em geral o grego emprega uma perífrase feita do particípio perfeito e do futuro do verbo 
ei)mi/:   eu terei acabado de desligar  - lelukw\j eÓsomai 
 
23- Verbos com infixo: dei/k-nu-mi - zw/-nnu-mi - zeu/g-nu-mi 
É um grande número de verbos que recebem este infixo -nu- depois de consoante e -nnu- 
depois de vogal. 
Este infixo se mantém apenas no sistema do presente ativo e médio-passivo (incluído o 
futuro). Nos outros aspectos a conjugação se faz sobre o radical simples, em consoante deik- 
ou em vogal -zw seguindo os verbos em  -w. 
Os verbos em -a/nnumi e -e/nnumi fazem o futuro contrato (depois da queda do -s- 
intervocálico). 
dei/k-nu-mi e)-dei/k-nu-n dei/cw eÓ-deica de/-deixa 
zeu/g-nu-mi e)-zeu/g-nu-n deu/cw eÓ-zeuca eã-zeugmai 
zw/-nnu-mi e)-zw/-nnu-n zw/sw eÓ-zwsa  
skeda/-nnu-mi e)-skeda/-nnu-n skeda/-s-w  > skedw=, #=j, #=...  
a)mfie/-nnu-mi h)mfie/nnu-n a)mfie/-s-w  > a)mfiw=, ei=j, ei=..  
Note-se a conjugação atemática no presente e imperfeito. 
 
 
CONJUGAÇÃO: Voz Ativa – presente (395) 
INDICATIVO IMPERATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO INFINITIVO 
dei/-knumi  deiknu/w deiknu/oimi deiknu/nai 
dei/knuj dei/knu deiknu/vj deiknu/oij  
dei/knusin deiknu/tw deiknu/v deiknu/oi PARTICÍPIO 
dei/knumen  deiknu/wmen deiknu/oimen deiknu/j 
dei/knute dei/knute deiknu/hte deiknu/oite deiknu=sa 
deiknu/asin deiknu/ntwn deiknu/wsin deiknu/oien deiknu/n 

DUAL 
dei/knuton dei/knuton deiknu/hton Deiknuoi/thn  
dei/knuton deiknu/twn deiknu/hton deiknu/oithn  
 
 
VOZ MÉDIO-PASSIVA (396) 
dei/knumai  deiknu/wmai deiknuoi/mhn INFINITIVO 
dei/knusai dei/knuso deiknu/v deiknu/oio dei/knusJai 
dei/knutai deiknu/sJw deiknu/htai deiknu/oito PARTICÍPIO 
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deiknu/meJa  deiknu/meJa deiknuoi/meJa deiknu/menoj 
deiknusJe dei/knusJe deiknu/hsJe deiknu/oisJe deiknume/nh 
dei/knuntai deiknu/sJwn deiknu/wntai deiknu/ointo deiknu/menon 

DUAL 
dei/knuJon dei/knusJon deiknu/hsJon deiknuoi/sJhn  
dei/knuJon deiknu/sJwn deiknu/hJon deiknuoi/sJhn  
Obs.: Note-se que no subjuntivo e optativo as desinências são dos verbos em  -w, com a vogal 
temática. 
 

IMPERFEITO (395) 
Voz ativa Voz m. passiva 

e)-dei/knu-n e)-deiknu/-mhn 
e)-dei/knu-j e)-dei/knu-so 
e)-dei/knu e)-dei/knu-to 
e)-dei/knu-men e)-deiknu/-meJa 
e)-dei/knu-te e)-dei/knu-sJe 
e)-dei/knu-san e)-dei/knu-nto 

DUAL 
e)-deiknu/thn e)-deiknu/sJhn 
e)-deiknu/thn e)-deiku/sJhn 

Obs.: conjugação atemática: simples acréscimo das desinências secundárias. 
Outros tempos e modos: conjugam-se como se o radical do verbo fosse –deik. 
 
INDICATIVO VOZ ATIVA (400) VOZ MÉDIA (401) VOZ PASSIVA(403) 
Futuro dei/cw dei/comai deixJh/somai 
Aoristo eÓdeica e)deica/mhn e)dei/xJhn 
Perfeito de/deixa de/deigmai de/deigmai 
M.q.perfeito e)dedei/xein [h] e)dedei/gmhn e)dedei/gmhn 
 
SUBJUNTIVO V. AT. V. M. V. P. 
Futuro não tem não tem não tem 
Aoristo (397) dei/cw, vj, v (397) dei/cwmai (399) deixJw=, v=j, v= (402) 
Perfeito dedei/xw não tem dedeigme/noj wÕ 
M.q.perfeito não tem não tem não tem 
 
OPTATIVO V. AT. V. M. V. P. 
Futuro dei/coimi (400) deicoi/mhn  (401) deixJhsoi/mhn (403) 
Aoristo dei/caimi deicai/mhn deixJei/hn 
Perfeito dedei/xoimi não tem dedeigme/noj eiÓhn 
M.q.perfeito não tem não tem não tem 
 
IMPERATIVO V. AT. V. M. V. P. 
Futuro não tem não tem não tem 
Aoristo dei=con  (397) dei=cai   (399) dei/xJhti  (402) 
Perfeito não tem não tem de/deico 
 
INFINITIVO V. AT. V. M. V. P. 
Futuro dei/cein (400) dei/cesJai (401) deixJh/sesJai (402) 
Aoristo dei/cai dei/casJai deixJh=nai 
Perfeito dedeixe/nai não tem dedei=xJai 
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PARTICÍPIO    
Futuro dei/cwn, ousa, on  (400) deico/menoj, h, on (401) deixJhso/menoj (403) 
Aoristo dei/caj, casa, can (398) deica/menoj, h, on (399) deixJei/j, ei=sa, e/n (402) 
Perfeito dedeixw/j, ui=a, o/j não tem dedeigme/noj, h, on 

 
24- Verbos sem redobro nem infixo: 

1. Verbo ei)-mi/ (tema es-, lat. es-se) ser. 
2. Verbo  eiÕ-mi (tema ei-/i-, lat. i-re, i-ter) ir; este verbo só tem o presente e o 

imperfeito. O presente do indicativo significa vou e irei, isto é, presente ou futuro; os 
outros modos do presente e o imperfeito têm significado normal. 

 
Conjugação: Presente (404) 
INDICATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO IMPERATIVO INFINITIVO PARTICÍPIO 
eiÕ-mi iã-w iã-oi-mi   i)-w/-n 
eiÕ iã-v-j iã-oi-j iã-Ji i)-e/n-ai i)-o/nt-oj 
eiÕ-si [n] iã-v iã-oi iã-tw  i)-ou=-sa 
iã-men iã-w-men iã-oi-men   i)-ou/-shj 
iã-te iã-h-te iã-oi-te iã-te  i)-o/-n 
iã-asi [n] iã-w-si [n] iã-oi-en i)-o/-ntwn  i)-o/nt-oj 

DUAL 
iã-ton iã-h-ton i)-oi/-thn iã-ton   
iã-ton iã-h-ton i)-oi/-thn iã-twn   
Obs.: observe a alternância longa-singular/breve-plural no indicativo. Às vezes o significado 
do presente é expresso por eãrxomai, assim como o aoristo, perfeito e mais-que-perfeito pelas 
formas hÕlJon, e)le/luJa, e)lhlu/Jein. 
 

IMPERFEITO DO INDICATIVO (405) 
vÕ-a /" hã-ei-n 

vã-ei-sJa /" hã-ei-j 
vã-ei /" hã-ei-n 

vÕ-men /" hã-ei-men 
vÕ-te /" vÕ-ei-te 

vã-san /" vã-ei-san 
DUAL 

hãthn /" h)ei/thn 
hãthn /" h)ei/thn 
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3. Verbo fhmi (tema  fh/fa lat. Fari) dizer 
 
Conjugação (405) 

INDICATIVO SUBJ. OPT. IMPER. INFIN. PART. ∗ 
Pres.   e Imperf.      
fhmi** eãfhn fw= fai/hn   fa=j 
fh/j eãfhsJa fv=j fai/hj fa/Ji fa/nai fa=sa 
fhsi/ eãfh  fv= fai/h fa/tw  fa=n 
fame/n eãfamen fw=men fai=men    
fate/ eãfate fh=te fai=te fa/te   
fasi/ eãfasan fw=si fai=en fa/ntwn   

DUAL 
fa-to/n e)fa/thn fh=-ton fa-i/-thn fa/-ton   
fa-to/n e)fa/thn fh=-ton fa-i/-thn fa/-twn   
*Substituído por fa/skwn, fa/skousa, fa/skon. 
**No Indicativo presente, todas as formas são enclíticas, menos a 2ª do singular. 
 

FUTURO 
Indicativo Subjuntivo Optativo Imperativo Infinitivo Particípio  
fh/sw - fh/soimi - fh/sein fh/swn 
fh/seij... - fh/soij... -  fh/sousa 
     fh/son 
 

AORISTO 
Indicativo Subjuntivo Optativo Imperativo Infinitivo Particípio  
eãfhsa... fh/sw... fh/saimi... fh=son fh=sai fh/saj 
eãfhsaj fh/svj fh/saij fhsa/tw...  fh/sasa 
     fh/san 
 

4. Verbo h)-mi/  dizer. 
Este verbo só se usa em prosa em algumas expressões: 
h)mi/ – digo (405); 
hÕn d  )e)gw/ (- dizia eu; - dizia eu); 
hÕ d  ) oÀj (- dizia ele; - disse ele). 
 
25- Significado das diversas formas de iÀsthmi /  iÀstamai 
 Voz ativa: colocar de pé Voz média: colocar para si Voz passiva: ser colocado 
Presente iÀsthmi iÀstamai iÀstamai 
Futuro sth/sw sth/somai staJh/somai 
Aoristo  eãsthsa e)sthsa/mhn e)sta/Jhn 
Intransitivo: iÀstamai  - estar ou pôr-se de pé (resultativo) 
iÀstamai(pres.) sth/somai(fut.) eãsthn(aor.) eÀsthka(perf.) ei(sth/kein(m.q.p.) 
e(sth/cw(fut.ant.)     
Conjugam-se como:   iÀsthmi 
ki/-xrhmi xrh/sw eÀxrhsa ke/xrhka -emprestar 
o)-ni/-nhmi o)nh/sw wÀnhsa wÀnhka -ser útil 
pi/m-plhmi plh/sw eÀplhsa pe/plhka -encher 
pi/m-prhmi prh/sw eÀprhsa pe/prhka -queimar 
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Conjugam-se como:   iÀstamai 
aàgamai -admirar (estar adm.) du/namai  -poder 
e)pi/stamai -saber kre/mamai  -estar suspenso 
 
Alguns deles têm futuro e aoristo com formas passivas e significados ativos (depoentes) 
e)dunh/Jhn -pude dunh/somai -poderei dedu/namai estou em poder de 
e)krhma/sJhn -suspendi kremh/somai -suspenderei   
h)pisth/Jhn -soube e)pisth/somai saberei   
h)ga/sJhn -admirei-me     
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