
 

TABELA de VERBOS 

NUPETE - MOVOCO 

  

�        NÚMERO  – Singular e Plural 

�        PESSOA   – Eu, tu, ele/ela, nós vós, eles/elas 

�        TEMPO     – Os tempos verbais dividem-se e subdividem-se em: 

  

              divisões             subdivisões 

PRESENTE        → PRESENTE 

PRETÉRITO      →  PRETÉRITO PERFEITO 

                                    → PRETÉRITO IMPERFEITO 

                                    → PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 

FUTURO           → FUTURO DO PRESENTE 

                         → FUTURO DO PREtÉRITO 

�        MODOS      

INDICATIVO    → (hoje, agora) 

SUBJUNTIVO   → (sonho, vontade, intenção) 

IMPERATIVO   → (ordem, mandão) 

  

�        VOZES VERBAIS          São três as vozes verbais: 

VOZ ATIVA       → A ação é praticada pelo sujeito da oração.  

                               Ana comeu o queijo.    Os alunos comentaram o caso.   

VOZ  PASSIVA  → A ação verbal é sofrida pelo sujeito da oração. 

                 O queijo foi comido por Ana.  O caso foi comentado 
pelos alunos. 

VOZ REFLEXIVA→ O sujeito verbal pratica e sofre a ação ao mesmo 

  



tempo. 

Ex.: Ana e Paulo abraçaram-se. A voz reflexiva é 
formada de um verbo 

mais um pronome reflexivo (me, te, se, nos, vos, se). 

  

�        CONJUGAÇÃO 

        São três as conjugações verbais: 

        1ª conjugação o verbo termina em (__ar) 

        2ª conjugação o verbo termina em (__er) 

        3ª conjugação o verbo termina em (__ ir),  

        donde:a –e–i são conhecidas como vogais temáticas 

           e indicam a que conjugação o verbo pertence. 

      CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS 
                                                                                                     RIADA 

�        Verbos Regulares - Têm conjugação e flexão padrões em
  (amar, correr, partir). 

�        Verbos Irregulares – São 20 os verbos irregulares – Não 
obedecem a conjugação e flexão dos verbos regulares. 
(dar, estar, poder, ter, ver, ler, crer, saber, caber, 
querer, dizer, fazer, trazer, haver, rir, ouvir, mentir, pôr). 

�        Verbos  Anômalos - São apenas dois: IR e SER. Perdem todo o 
radical quando conjugados. 

�        Verbos Defectivos - Conjugação incompleta em alguns modos, 
tempos e pessoas; p. ex. adequar, falir, doer, reaver, 
abolir, banir, brandir, carpir, colorir, delir, explodir, ruir, 
exaurir, demolir, puir, delinqüir, fulgir (resplandecer), feder, 
aturdir, bramir, esculpir, extorquir, retorquir, soer 
(costumar: ter costume de – muito usado em 
espanhol “suele”), etc.  

.    Verbos  Abundantes - Geralmente possuem duas formas no 
partícipio passado (tinha impresso – havia imprimido; 
elegido – eleito; aceitar – aceito, entregue – entregado; 
pagado – pago; matado – morto; limpado – limpo; 
soltado – solto). 

       ESTRUTURA DOS VERBOS 

               - radical  → am  a rmos  ← desinência   -   



              vogal temática (a)  

               - radical  → com e ndo    ← desinência   -   

               vogal temática (e)  

               - radical  → part i  rás     ← desinência   -   

               vogal temática (i)       

O radical (ou lexema) é a parte inicial (raiz) do verbo – onde se 
concentra a carga semântica, o significado verbo. 
 Exemplificando.  Grosso modo: Você tem uma laranja. Você 
extrai o suco da laranja no espremedor.  O radical (lexema) é a 
laranja (bagaço), o suco seria a desinência. 

A vogal temática junta-se ao radical e identifica a que 
conjugação pertence o verbo:  (a 1ª – e 2ª ou i 3ª).   

       A vogal temática determinará as desinências (flexões).  

       A desinência é a parte final e flexionada do verbo, excluindo-se 
a vogal temática.  

       Indica a flexão de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. 

       Ex:  fala mos   
 

                      VERBOS 
"No princípio era o Verbo; e Verbo estava com Deus; e o Verbo era Deus.  Ele estava no 
principio com Deus"  Jo1:1-2   

"E disse Deus: haja luz (FIAT LUX). E houve luz. " Gn 1.3 

O mundo foi criado por meio da Palavra, por meio do Verbo (Jesus).   

Os verbos são flexionados em NÚMERO, PESSOA, TEMPO, MODO e VOZ. 

NÚMERO duas flexões: SINGULAR e PLURAL 

PESSOA – EU, TU, ELE, ELA - NÓS, VÓS, ELES – ELAS. 

TEMPO Os tempos verbais dividem-se em: 

      PRESENTE      →      INDICATIVO 

      PRETÉRITO     →      PRETÉRITO-PERFEITO 

                               �        PRETÉRITO-IMPERFEITO 

                                            �         PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 



      FUTURO          →       FUTURO DO PRESENTE 

                               �        FUTURO DO PRETÉRITO 

MODO Divide-se em: 

      MODO INDICATIVO – MODO SUBJUNTIVO - MODO IMPERATIVO. 

 VOZES VERBAIS São três as vozes verbais: 

   - VOZ ATIVA; 

- VOZ PASSIVA; 

- VOZ REFLEXIVA. 

CLASSIFICAÇAO DOS VERBOS: 

Verbos Regulares: 

Verbos Irregulares: 

Verbos Anômalos: 

Verbos Defectivos: 

Verbos Abundantes.  

NÚMERO, PESSOA, TEMPO, MODO e VOZ. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

NÚMERO  -  Possui duas flexões: 

                                   

SINGULAR Escrevo  - Escreves – Escreve  

PLURAL            Escrevemos – Escreveis – Escrevem 

PESSOA 

1ª pessoa – é aquela que fala. (eu escrevo); 

2ª pessoa – é aquela com quem se fala. (tu cantas); 

3ª pessoa – é aquela de quem se fala. (ele, ela vendeu). 

1ª pessoa (plural) – Nós falamos 

2ª pessoa (plural) – Vós  matastes 

3ª pessoa (plural) – Eles compraram 

Notem que número e pessoa estão interligados: 

Eu escrevo – 1ª pessoa do singular; 



Eles escrevem – 3ª pessoa do plural. 

TEMPO 

            Os tempos verbais indicam fatos que ocorrem no momento da fala, fatos conclusos, 
fatos não concluídos no momento em que estavam sendo observados e fatos que 
acontecem depois do momento da fala ou um fato futuro, mas ligado a um outro, no 
passado. 

Os tempos verbais dividem-se em: 

PRESENTE 

PRETÉRITO      (perfeito, mais-que-perfeito e imperfeito); 

FUTURO            (futuro do presente e futuro do pretérito). 

PRESENTE 

                  Indica que os fatos acontecem no instante da fala. 

Exemplo:  Eu dirijo (hoje ou agora – estou dirigindo) um carro. 

   PRETÉRITO-PERFEITO 

Expressa fatos conclusos.   Exemplo: Carlos Eduardo lavou (ontem, ou anteontem) 
o carro.  

PRETÉRITO-IMPERFEITO 

              Expressa fatos ou acontecimentos que não foram concluídos no momento em que 
estavam  sendo observados. 

Exemplo: Carlos Eduardo lavava o carro no momento em que começou o incêndio. 

PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO 

Expressa fatos concluídos, mas que aconteceram antes de outros fatos concluídos. 

Exemplo: Carlos Eduardo lavara o carro quando começou o incêndio (isto é, ele já 
havia lavado). 

FUTURO 

Expressa fatos que acontecem depois do momento da fala ou um fato futuro, mas ligado a 
um outro, no passado. 

Divide-se em: Futuro do presente e Futuro do pretérito. 

FUTURO DO PRESENTE 

Expressa fatos que acontecem após o momento da fala. 

Exemplo:  Carlos Eduardo lavará o carro (pode ser amanhã, depois ou posteriormente). 

FUTURO DO PRETÉRITO 



Indica um fato futuro, mas relacionado a um outro, no passado. 

Exemplo: Carlos Eduardo lavaria  se houvesse água e sabão. 

MODO 

Os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso. Divide-se em: 

 MODO INDICATIVO – MODO SUBJUNTIVO - MODO IMPERATIVO. 

MODO INDICATIVO 

 Indica um fato certo.  Exemplo:  A Lilica trabalha todo dia. 

MODO SUBJUNTIVO 

 Indica um fato duvidoso, hipotético, dúvida, suposição.  QUE – QUANDO - SE 

Exemplo:  Espero QUE ele volte cedo. É necessário QUE falemos a verdade. QUANDO a 
Lílian estudar de verdade vai chover.  SE a Lílian estudasse ela seria a pessoa mais 
inteligente do mundo.  

MODO IMPERATIVO 

 Indica ordem, proibição, mando, pedido, conselho, etc. 

 Exemplo:  Fique aqui. (ordem).  Não entre na sala. (pedido).  Vá ! (mando). 

 VOZES VERBAIS 

 Por último o verbo é flexionado pelas vozes verbais que indicam se o sujeito 
gramatical pratica, recebe ou pratica e recebe a ação. 

 São três as vozes verbais:- Voz Ativa - Voz Passiva - Voz Reflexiva. 

                                                             VOZ ATIVA 

 Na voz ativa o sujeito gramatical pratica a ação. 

 Exemplo:  O leão matou a zebra. 

VOZ PASSIVA 

 Na voz passiva o sujeito gramatical é paciente, ou seja, recebe a ação verbal. 

 A voz passiva é subdividida em: 

  Voz passiva analítica à apresenta o verbo auxiliar (ser, estar, ficar) + particípio do verbo   
indicador da ação. 

   Exemplo:  A zebra foi morta pelo leão. 

 Voz passiva sintética à apresenta verbo indicador da ação + o pronome apassivador SE. 

 Exemplo:  Vendem-se móveis. 

VOZ REFLEXIVA 



Na voz reflexiva o sujeito gramatical pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, ou seja, o 
sujeito é agente e paciente simultaneamente.   ME TE SE NOS VOS 

Classificação dos verbos  
 

Os verbos classificam-se em:  

01) Verbos Regulares:  

Verbos regulares são aqueles que não sofrem alterações no radical.  

Ex. cantar, vender, partir.  

02) Verbos Irregulares:  

Verbos irregulares são aqueles que sofrem pequenas alterações no radical.  

Ex. fazer = faço, fazes; fiz, fizeste  

03) Verbos Anômalos:  

Os verbos anômalos são apenas dois IR e SER. São aqueles que sofrem grandes alterações 
no radical.   Ex. ser = sou, é, fui, era, serei.  

 

04) Verbos Defectivos:  

Verbos defectivos (com defeitos) são aqueles que não possuem conjugação completa.  

Ex. falir, reaver, precaver = não possuem as 1ª, 2ª e 3ª pessoa do presente do indicativo e o 
presente do subjuntivo inteiro). Você não diz Eu reavo; ou Eu falo. 

05) Verbos Abundantes:  

Verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas de mesmo valor. Geralmente 
ocorrem no particípio, que chamaremos de particípio regular, terminado em -ado, -ido, usado 
na voz ativa, com o auxiliar ter ou haver, e particípio irregular, com outra terminação  usado 
na voz passiva, com o auxiliar ser ou estar.  

           Exemplos de verbos abundantes:  

                                                                       Ter ou ser                   haver ou estar  

Infinitivo Particípio Regular  
Particípio 
Irregular  

aceitar  Aceitado Aceito 

Anexar Anexado Anexo 

acender  Acendido Aceso 

contundir  Contundido Contuso 

Dispersar Dispersado Disperso 

eleger  Elegido Eleito 

Envolver Envolvido Envolto 

entregar  Entregado Entregue 



enxugar  Enxugado Enxuto 

expulsar  Expulsado Expulso 

imprimir  Imprimido Impresso 

limpar  Limpado Limpo 

matar Matado Morto 

morrer Morrido Morto 

murchar Murchado Murcho 

pegar Pegado Pego 

soltar Soltado Solto 

suspender  Suspendido Suspenso 

Tingir Tingido Tinto 

 
Ex.:  
1. tinha imprimido, foi imprimido. 
2. havia impresso, estava impresso 
 
Obs.: Os verbos abrir, cobrir, dizer, escrever, fazer, pôr, ver e vir só possuem o particípio 
irregular aberto, coberto, dito, escrito, feito, posto, visto e vindo. Os particípios regulares 
gastado, ganhado e pagado estão caindo ao desuso, sendo substituídos pelos irregulares 
gasto, ganho e pago. 

 
 
 
 
 
 

VERBOS REGULARES 
 

VERBO:__________________ 
 

                      INDICATIVO 

 EU TU ELE/ELA NÓS VÓS ELES- ELAS 

Presente       
Pretérito Perfeito       
Pretérito Imperfeito       
Mais-que-perfeito       
Futuro do Presente       
Futuro de Pretérito       
       
       
       

                         SUBJUNTIVO 
Presente       
Futuro       
Pretérito Imperfeito¹       
       
       

                           IMPERATIVO 



 AFIRMATIVO NEGATIVO 
               TU   
                VOCE   
               NÓS   
               VÓS   
               VOCES   

                  OUTRAS FORMAS 
                Gerúndio  
               Infinitivo  
   Formal Nominal  
Particípio Passado  

 

MODO SUBJUNTIVO  (modo subjuntivo significa sonho, desejo, uma ponderação..)   Por 
exemplo: SE eu amasse, SE eu partisse, QUE eu ame, QUE eu venda; QUANDO eu correr.   
Sempre tem o QUE - QUANDO ou o SE antes do verbo. 

Por exemplo:   Dê a forma dos verbos no presente do subjuntivo: 

 a) 1ª pessoa do plural do verbo FALAR: 

 Que nós falemos. 

 b) 3ª pessoa do plural do verbo PARTIR: 

 Que eles partam. 

 c) 3ª pessoa do singular do verbo SAIR: 

 Que ele saia. 

MODO SUBJUNTIVO 

             QUE                                            QUANDO                                            SE  

Presente do Subjuntivo Futuro do Subjuntivo Pretérito Imperfeito 

am - ar  vend - 
er  

part - ir  am - ar  vend - 
er  

part - ir  am - ar  vend - er  part – ir  

E  a  a  ar  Er  ir  asse  esse  isse  

Es  as  as  Ares  eres  ires  asses  esses  Isses  

E  a  a  ar  Er  ir  asse  esse  isse  

emos  amos  amos  armos  Ermos  irmos  ássemos  êssemos  íssemos  

eis  ais  ais  ardes  Erdes  irdes  ásseis  êsseis  ísseis  

Em  am  am  Arem  erem  irem  assem  essem  Issem  

Tempos compostos  

INDICATIVO 



Pretérito perfeito: verbo auxiliar no presente do indicativo + verbo principal no particípio = 
tenho amado  

Pretérito mais-que-perfeito: verbo auxiliar no pretérito imperfeito do indicativo + verbo 
principal no particípio = tinha amado  

Futuro do presente: verbo auxiliar no futuro do presente do indicativo + particípio = terei 
amado  

Futuro do pretérito: verbo auxiliar no futuro do pretérito do indicativo + verbo principal no 
particípio = teria amado  

SUBJUNTIVO 

Pretérito perfeito: verbo auxiliar no presente do subjuntivo + verbo principal no particípio = 
tenha amado  

Pretérito mais-que-perfeito: verbo auxiliar no pretérito imperfeito do subjuntivo + verbo 
principal no particípio = tivesse amado  

Futuro: verbo auxiliar no futuro do subjuntivo + verbo principal no particípio = tiver amado  

Formas nominais  

Infinitivo pessoal: verbo auxiliar no infinitivo pessoal + verbo principal no particípio = ter 
amado  

Gerúndio: verbo auxiliar no gerúndio + verbo principal no particípio = tendo amado  

Formação do Imperativo Afirmativo 

          As flexões de segunda pessoa do imperativo (singular e plural) são iguais às de segunda 
pessoa do presente do indicativo, subtraindo-se o fonema /s/ do final do verbo. O imperativo 
afirmativo é formado pela 2ª pessoa do singular (tu) e pela 2ª pessoa do plural (vós) do 
presente do indicativo sem o S final. Você, nós e vocês são tirados do presente do subjuntivo, 
sem nenhuma alteração.   Já o Imperativo Negativo (excluindo-se, logicamente a primeira 
pessoa do singular), é o Presente do Subjuntivo, acrescentado do NÂO à frente do verbo. 

                                                      QUE 

Presente do Indicativo  Pres. do Subjuntivo Imperativo Afirmativo 
EU       Canto  EU      Cante  --------------- 
TU       Cantas                    ���� TU       Cantes Canta (tu) (note que aqui está sem o /s/ 
VOCE  Canta  ELE Cante           ���� Cante (você) 
NÓS     Cantamos NOS Cantemos    ���� Cantemos (nós) 
Cantais                               ���� VÓS  Canteis Cantai (note que aqui está sem o /s/ 
ELES    Cantam ELES Cantem       ���� Cantem (vocês) 

Por exemplo:  Canta comigo  (significa que eu estou usando o pronome TU) 

Agora, em       Cante comigo (significa que estou usando o pronome  VOCÊ) 

Ou seja, quando eu digo:  Lílian, cante comigo, significa que eu sempre uso o pronome de 
tratamento você ao dirigir-me a você.    Lílian, cante. 

Lílian, faça isso     (o pronome que uso aqui é VOCÊ) 

Lílian, faz    isso    (pronome que uso aqui é TU). 



 Observação: seguem a conjugação de FERIR os seguintes verbos:  

Aderir, aferir, inserir, interferir, mentir, preferir, sugerir, vestir entre outros.  

VERBOS ANÔMALOS  

 Os verbos anômalos são aqueles que apresentam mais de um radical quando são conjugados. 
São apenas dois: IR e SER. Abaixo as conjugações do verbo IR:  

 MODO INDICATIVO  
Presente  Pretérito 

imperfeito  
Pretérito 
perfeito  

Pretérito mais-
que-perfeito  

Futuro do 
presente  

Futuro do 
pretérito  

Vou  Ia  Fui  Fora  Irei  Iria  
Vais  Ias  Foste  Foras  Irás  Irias  
Vai  Ia  Foi  Fora  Irá  Iria  
Vamos  Íamos  Fomos  Fôramos  Iremos  Iríamos  
Ides  Íeis  Fostes  Fôreis  Ireis  Iríeis  
Vão  Iam  Foram  Foram  Irão  Iriam  

 QUE                                                   SE                                                 QUANDO 

MODO SUBJUNTIVO  
Presente  Pretérito imperfeito  Futuro  
Vá  Fosse  For  
Vás  Fosses  Fores  
Vá  Fosse  For  
Vamos  Fôssemos  Formos  
Vades  Fosseis  Fordes  
Vão  Fossem  Forem  

  

MODO IMPERATIVO  
Afirmativo  Negativo  
Vai  Não vás  
Vá  Não vá  
Vamos  Não vamos  
Ide  Não vades  
Vão  Não vão  

              VERBOS DEFECTIVOS  

 Os verbos defectivos (que têm defeito) são aqueles que não possuem a conjugação completa.  

 PRECAVER  

 MODO INDICATIVO  
Presente  Pretérito 

imperfeito  
Pretérito 
perfeito  

Pretérito mais-
que-perfeito  

Futuro do 
presente  

Futuro do 
pretérito  

Não tem  Precavia  Precavi  Precavera  Precaverei  Precaveria  
Não tem  Precavias  Precaveste  Precaveras  Precaverás  Precaverias  
Não tem  Precavia  Precaveu  Precavera  Precaverá  Precaveria  
Precavemos  Precavíamos  Precavemos  Precavêramos  Precaveremos  Precaveríamos  
Precaveis  Precavíeis  Precavestes  Precavêreis  Precavereis  Precaveríeis  
Não tem  Precaviam  Precaveram  Precaveram  Precaverão  Precaveriam  

  

MODO SUBJUNTIVO  
Presente  Pretérito imperfeito  Futuro  
Não existe conjugação no Precavesse  Precaver  



presente do subjuntivo  Precavesses  Precaveres  
Precavesse  Precaver  
Precavêssemos  Precavermos  
Precavêsseis  Precaverdes  
Precavessem  Precaverem  

 No modo imperativo o verbo PRECAVER só possui a 2ª pessoa do plural do imperativo 
afirmativo: precavei.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUGAÇÃO DO VERBO IRREGULAR 

 ADEQUAR  
Nos espaços onde há “---- “ significa que não existe aquele tempo verbal. 

MODO INDICATIVO  

Presente  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós ,  Vós 

  Vocês, eles, elas  

        ---- Não existe:    Eu adéquo) 

        ---- Não existe    Tu adéquas 

             adequamos , adequais 

        ---- Não existe   Vocês adéquam 

Pretérito perfeito  

  Eu  

  Você,ele,ela  

  Nós  

  Vocês,eles,elas  

      adeqüei  

      adequou  

      adequamos  

      adequaram  

Pretérito imperfeito  

 Eu  

 Você, ele, ela  

 Nós  

      adequava  

      adequava  

      adequávamos  



Vocês, eles, elas        adequavam  

Pretérito mais-que -perfeito  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles, elas  

      adequara  

      adequara  

      adequáramos  

      adequaram  

Futuro do presente  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles,elas  

      adequarei  

      adequará  

      adequaremos  

      adequarão  

Futuro do pretérito  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles, elas  

      adequaria  

      adequaria  

      adequaríamos  

      adequariam  

   

MODO SUBJUNTIVO  

Presente  

  Que eu  

  Que você, ele, ela  

  Que nós  

  Que vocês, eles, elas  

          ----  

          ----  

          ----  

          ----  

Pretérito imperfeito  

  Se eu  

  Se você, ele, ela  

  Se nós  

  Se vocês, eles, elas  

        adequasse  

        adequasse  

        adequássemos  

        adequassem  

Futuro do presente  

  Quando eu  

  Quando você, ele, ela  

  Quando nós  

  Quando vocês, eles, elas  

        adequar  

        adequar  

        adequarmos  

        adequarem  

   

MODO IMPERATIVO  

Imperativo afirmativo  

      ----  

      ----  



      ----  

Imperativo negativo  

      ----  

      ----  

      ----  

   

PARTICÍPIO  GERÚNDIO  

    adequado      adequando  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUGAÇÃO DO VERBO IRREGULAR 

 ABOLIR  
Nos espaços onde há “____ “ significa que não existe aquele tempo verbal. 

MODO INDICATIVO  

Presente  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles, elas  

      ____  

      abole  

      abolimos  

      abolem  

Pretérito perfeito  

  Eu  

  Você,ele,ela  

  Nós  

  Vocês,eles,elas  

      aboli  

      aboliu  

      abolimos  

      aboliram  

Pretérito imperfeito  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles, elas  

      abolia  

      abolia  

      abolíamos  

      aboliam  

Pretérito mais-que -perfeito  
  Eu        abolira  



  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles, elas  

      abolira  

      abolíramos  

      aboliram  

Futuro do presente  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles,elas  

      abolirei  

      abolirá  

      aboliremos  

      abolirão  

Futuro do pretérito  

  Eu  

  Você, ele, ela  

  Nós  

  Vocês, eles, elas  

      aboliria  

      aboliria  

      aboliríamos  

      aboliriam  

   

 

 

MODO SUBJUNTIVO  

Presente  

  Que eu  

  Que você, ele, ela  

  Que nós  

  Que vocês, eles, elas  

        ___  

        ___  

        ___  

        ___  

Pretérito imperfeito  

  Se eu  

  Se você, ele, ela  

  Se nós  

  Se vocês, eles, elas  

        abolisse  

        abolisse  

        abolíssemos  

        abolissem  

Futuro do presente  

  Quando eu  

  Quando você, ele, ela  

  Quando nós  

  Quando vocês, eles, elas  

        abolir  

        abolir  

        abolirmos  

        abolirem  

   

MODO IMPERATIVO  

Imperativo afirmativo  
      ___  



      ___  

      ___  

Imperativo negativo  

      ___  

      ___  

      ___  

  

Particípio Gerúndio 

Abolido Abolindo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verbo VER 
 

                      INDICATIVO 

 EU TU ELE/ELA NÓS VÓS ELES- ELAS 

Presente Vejo Vês Vê Vemos  vedes Vêem 
Pretérito Perfeito Vi viste viu Vimos vistes Viram 
Pretérito Imperfeito Via vias via víamos víeis Viam 
Mais-que-perfeito Vira viras vira víramos víreis viram 
Futuro do Presente Verei verás verá veremos vereis Verão 
Futuro de Pretérito Veria verias veria veríamos veríeis vieriam 

                         SUBJUNTIVO 
Presente Veja vejas veja vejamos vejais Vejam 
Futuro Vir vires vir Virmos virdes Virem 
Pretérito Imperfeito Visse visses visse víssemos vísseis vissem 

                           IMPERATIVO 

 AFIRMATIVO NEGATIVO 
               TU Vê Não vejas 
                VOCE Veja Não veja 
               NÓS Vejamos Não vejamos 
               VÓS Vede Não vede 
               VOCES Vejam Não vejam 



                  OUTRAS FORMAS 
                Gerúndio Vendo 
               Infinitivo Ver 
   Infinitivo Pessoal Ver, veres, ver, vermos, verdes, verem 
Particípio Passado Visto 

 
verbo VIR 

 

                      INDICATIVO 

 EU TU ELE/ELA NÓS VÓS ELES- ELAS 

Presente Venho vens vem vimos  vindes Vêm 
Pretérito Perfeito Vim vieste veio Viemos viestes vieram 
Pretérito Imperfeito Vinha vinhas vinha vínhamos vínheis vinham 
Mais-que-perfeito Viera vieras viera viéramos viéreis vieram 
Futuro do Presente Virei virás virá viremos vireis Virão 
Futuro de Pretérito Viria virias viria viríamos viríeis viriam 

                         SUBJUNTIVO 
Presente Venha venhas venha venhamos venhais Venham 
Futuro Vier vieres vier viermos vierdes vierem 
Pretérito Imperfeito viesse viesses viesse viéssemos viésseis viessem 

                           IMPERATIVO 

 AFIRMATIVO NEGATIVO 
               TU Vem Não venhas 
                VOCE Venha Não venha 
               NÓS Venhamos Não venhamos 
               VÓS Vinde Não venhais 
               VOCES Venham Não Venham 

                  OUTRAS FORMAS 
                Gerúndio Vindo 
               Infinitivo Vir 
   Infinitivo Pessoal Vir, vires, vir, virmos, virdes, virem 
Particípio Passado Vindo 

 
 

Formas arrizotônicas.   

    

 

 

  

 


