Oo

O verbo é uma palavra variável, apresentando variação em pessoa, número,
tempo e modo.

1. Categorias relevantes para a flexão verbal
1.1. Pessoa
Os verbos variam, tendo em conta a sua flexão, na 1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoas.

1.2. Número
Os verbos variam em número, ou seja, apresentam diferentes formas para o singular e para o plural.

1.3. Tempo
Na flexão verbal, é possível distinguir os seguintes tempos principais: pretérito mais-que-perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, presente e futuro.
Os tempos verbais podem ser simples, quando existe apenas uma forma do verbo principal ou copulativo, ou compostos, quando constituídos por um verbo auxiliar e um verbo principal ou copulativo no particípio passado.

1.4. Modo
Os verbos podem apresentar diferentes modos. Nas formas verbais finitas, podemos distinguir o indicativo, o conjuntivo, o imperativo e o condicional. Nas formas verbais não finitas, a distinção é feita entre infinitivo, gerúndio
e particípio passado.

2. Especificidades da flexão verbal
Verbo regular – verbo que respeita a flexão do paradigma a que pertence.
Ex.: cantar
Verbo irregular – verbo que apresenta desvios da flexão do paradigma a que pertence.
Ex.: ser
Verbo defetivo – verbo cuja conjugação é incompleta, não apresentando flexão em todas as formas possíveis.
Ex.: florir
Verbo impessoal – verbo que flexiona apenas no infinitivo 3.ª pessoa do singular.
Ex.: chover
Verbo unipessoal - verbo que flexiona apenas no infinitivo e na 3.ª pessoa do singular e do plural.
Ex.: miar
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Flexão verbal

Flexão verbal

Oo

Tempos simples
Verbos regulares de 1.ª, 2.ª e 3.ª conjugações
Verbo regular de 1.ª conjugação: terminação em -ar
Verbo cantar
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu cantava
Tu cantavas
Ele cantava
Nós cantávamos
Vós cantáveis
Eles cantavam

Eu cantei
Tu cantaste
Ele cantou
Nós cantámos
Vós cantastes
Eles cantaram

Eu canto
Tu cantas
Ele canta
Nós cantamos
Vós cantais
Eles cantam

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu cantara
Tu cantaras
Ele cantara
Nós cantáramos
Vós cantáreis
Eles cantaram

Futuro
Eu cantarei
Tu cantarás
Ele cantará
Nós cantaremos
Vós cantareis
Eles cantarão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu cantaria
Tu cantarias
Ele cantaria
Nós cantaríamos
Vós cantaríeis
Eles cantariam

Canta (tu)
Cantai (vós)

Infinitivo
Pessoal
cantar
cantares
cantar
cantarmos
cantardes
cantarem

(Quando) eu cantar
(Quando) tu cantares
(Quando) ele cantar
(Quando) nós cantarmos
(Quando) vós cantardes
(Quando) eles cantarem

(Se) eu cantasse
(Se) tu cantasses
(Se) ele cantasse
(Se) nós cantássemos
(Se) vós cantásseis
(Se) eles cantassem

(Que) eu cante
(Que) tu cantes
(Que) ele cante
(Que) nós cantemos
(Que) vós canteis
(Que) eles cantem

Futuro

Impessoal

Gerúndio

cantando
cantar

Particípio passado
cantado
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Paradigmas flexionais

Flexão verbal

Oo

Verbo comer
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu comia
Tu comias
Ele comia
Nós comíamos
Vós comíeis
Eles comiam

Eu comi
Tu comeste
Ele comeu
Nós comemos
Vós comestes
Eles comeram

Eu como
Tu comes
Ele come
Nós comemos
Vós comeis
Eles comem

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu comera
Tu comeras
Ele comera
Nós comêramos
Vós comêreis
Eles comeram

Futuro
Eu comerei
Tu comerás
Ele comerá
Nós comeremos
Vós comereis
Eles comerão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu comeria
Tu comerias
Ele comeria
Nós comeríamos
Vós comeríeis
Eles comeriam

Come (tu)
Comei (vós)

Infinitivo
Pessoal
comer
comeres
comer
comermos
comerdes
comerem

(Quando) eu comer
(Quando) tu comeres
(Quando) ele comer
(Quando) nós comermos
(Quando) vós comerdes
(Quando) eles comerem

(Se) eu comesse
(Se) tu comesses
(Se) ele comesse
(Se) nós comêssemos
(Se) vós comesseis
(Se) eles comessem

(Que) eu coma
(Que) tu comas
(Que) ele coma
(Que) nós comamos
(Que) vós comais
(Que) eles comam

Futuro

Gerúndio

Impessoal

comendo
comer

Particípio passado
comido
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Verbo regular de 2.ª conjugação: terminação em -er

Oo

Verbo partir
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu partia
Tu partias
Ele partia
Nós partíamos
Vós partíeis
Eles partiam

Eu parti
Tu partiste
Ele partiu
Nós partimos
Vós partistes
Eles partiram

Eu parto
Tu partes
Ele parte
Nós partimos
Vós partis
Eles partem

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu partira
Tu partiras
Ele partira
Nós partíramos
Vós partíreis
Eles partiram

Futuro
Eu partirei
Tu partirás
Ele partirá
Nós partiremos
Vós partireis
Eles partirão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu partiria
Tu partirias
Ele partiria
Nós partiríamos
Vós partiríeis
Eles partiriam

Parte (tu)
Parti (vós)

Infinitivo
Pessoal
partir
partires
partir
partirmos
partirdes
partirem

(Quando) eu partir
(Quando) tu partires
(Quando) ele partir
(Quando) nós partirmos
(Quando) vós partirdes
(Quando) eles partirem

(Se) eu partisse
(Se) tu partisses
(Se) ele partisse
(Se) nós partíssemos
(Se) vós partísseis
(Se) eles partissem

(Que) eu parta
(Que) tu partas
(Que) ele parta
(Que) nós partamos
(Que) vós partais
(Que) eles partam

Futuro

Gerúndio

Impessoal

partindo
partir

Particípio passado
partido
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Verbo regular de 3.ª conjugação: terminação em -ir

Oo

Tempos simples
Verbos irregulares
Verbo ser
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu fora
Tu foras
Ele fora
Nós fôramos
Vós fôreis
Eles foram

Eu era
Tu eras
Ele era
Nós éramos
Vós éreis
Eles eram

Eu fui
Tu foste
Ele foi
Nós fomos
Vós fostes
Eles foram

Eu sou
Tu és
Ele é
Nós somos
Vós sois
Eles são

Pretérito imperfeito

Futuro
Eu serei
Tu serás
Ele será
Nós seremos
Vós sereis
Eles serão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu seria
Tu serias
Ele seria
Nós seríamos
Vós seríeis
Eles seriam

Sê (tu)
Sede (vós)

Infinitivo
Pessoal
ser
seres
ser
sermos
serdes
serem

(Quando) eu for
(Quando) tu fores
(Quando) ele for
(Quando) nós formos
(Quando) vós fordes
(Quando) eles forem

(Se) eu fosse
(Se) tu fosses
(Se) ele fosse
(Se) nós fôssemos
(Se) vós fôsseis
(Se) eles fossem

(Que) eu seja
(Que) tu sejas
(Que) ele seja
(Que) nós sejamos
(Que) vós sejais
(Que) eles sejam

Futuro

Gerúndio

Impessoal
sendo
ser

Particípio passado
sido
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Flexão verbal

Oo

Verbo estar
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu estava
Tu estavas
Ele estava
Nós estávamos
Vós estáveis
Eles estavam

Eu estive
Tu estiveste
Ele esteve
Nós estivemos
Vós estivestes
Eles estiveram

Eu estou
Tu estás
Ele está
Nós estamos
Vós estais
Eles estão

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu estivera
Tu estiveras
Ele estivera
Nós estivéramos
Vós estivéreis
Eles estiveram

Futuro
Eu estarei
Tu estarás
Ele estará
Nós estaremos
Vós estareis
Eles estarão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu estaria
Tu estarias
Ele estaria
Nós estaríamos
Vós estaríeis
Eles estariam

Está (tu)
Estai (vós)

Infinitivo
Pessoal
estar
estares
estar
estarmos
estardes
estarem

(Quando) eu estiver
(Quando) tu estiveres
(Quando) ele estiver
(Quando) nós estivermos
(Quando) vós estiverdes
(Quando) eles estiverem

(Se) eu estivesse
(Se) tu estivesses
(Se) ele estivesse
(Se) nós estivéssemos
(Se) vós estivésseis
(Se) eles estivessem

(Que) eu esteja
(Que) tu estejas
(Que) ele esteja
(Que) nós estejamos
(Que) vós estejais
(Que) eles estejam

Futuro

Gerúndio

Impessoal

estando
estar

Particípio passado
estado
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Oo

Verbo ter
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu tinha
Tu tinhas
Ele tinha
Nós tínhamos
Vós tínheis
Eles tinham

Eu tive
Tu tiveste
Ele teve
Nós tivémos
Vós tivestes
Eles tiveram

Eu tenho
Tu tens
Ele tem
Nós temos
Vós tendes
Eles têm

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu tivera
Tu tiveras
Ele tivera
Nós tivéramos
Vós tivéreis
Eles tiveram

Futuro
Eu terei
Tu terás
Ele terá
Nós teremos
Vós tereis
Eles terão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu teria
Tu terias
Ele teria
Nós teríamos
Vós teríeis
Eles teriam

Tem (tu)
Tende (vós)

Infinitivo
Pessoal
ter
teres
ter
termos
terdes
terem

(Quando) eu tiver
(Quando) tu tiveres
(Quando) ele tiver
(Quando) nós tivermos
(Quando) vós tiverdes
(Quando) eles tiverem

(Se) eu tivesse
(Se) tu tivesses
(Se) ele tivesse
(Se) nós tivéssemos
(Se) vós tivésseis
(Se) eles tivessem

(Que) eu tenha
(Que) tu tenhas
(Que) ele tenha
(Que) nós tenhamos
(Que) vós tenhais
(Que) eles tenham

Futuro

Gerúndio

Impessoal
tendo
ter

Particípio passado
tido

Nota: Como o verbo ter, conjugam-se os verbos reter, deter, obter, manter, entreter, etc.
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Verbo ver
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu vira
Tu viras
Ele vira
Nós víramos
Vós víreis
Eles viram

Eu via
Tu vias
Ele via
Nós víamos
Vós víeis
Eles viam

Eu vi
Tu viste
Ele viu
Nós vimos
Vós vistes
Eles viram

Eu vejo
Tu vês
Ele vê
Nós vemos
Vós vedes
Eles veem

Pretérito imperfeito

Futuro
Eu verei
Tu verás
Ele verá
Nós veremos
Vós vereis
Eles verão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu veria
Tu verias
Ele veria
Nós veríamos
Vós veríeis
Eles veriam

Vê (tu)
Vede (vós)

Infinitivo
Pessoal
ver
veres
ver
vermos
verdes
verem

(Quando) eu vir
(Quando) tu vires
(Quando) ele vir
(Quando) nós virmos
(Quando) vós virdes
(Quando) eles virem

(Se) eu visse
(Se) tu visses
(Se) ele visse
(Se) nós víssemos
(Se) vós vísseis
(Se) eles vissem

(Que) eu veja
(Que) tu vejas
(Que) ele veja
(Que) nós vejamos
(Que) vós vejais
(Que) eles vejam

Futuro

Gerúndio

Impessoal
vendo
ver

Particípio passado
visto

Nota: Como o verbo ver, conjugam-se os verbos rever, prever, antever, etc.
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Verbo vir
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu vinha
Tu vinhas
Ele vinha
Nós vínhamos
Vós vínheis
Eles vinham

Eu vim
Tu vieste
Ele veio
Nós viemos
Vós viestes
Eles vieram

Eu venho
Tu vens
Ele vem
Nós vimos
Vós vindes
Eles vêm

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu viera
Tu vieras
Ele viera
Nós viéramos
Vós viéreis
Eles vieram

Futuro
Eu virei
Tu virás
Ele virá
Nós viremos
Vós vireis
Eles virão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu viria
Tu virias
Ele viria
Nós viríamos
Vós viríeis
Eles viriam

Vem (tu)
Vinde (vós)

Infinitivo
Pessoal
vir
vires
vir
virmos
virdes
virem

(Quando) eu vier
(Quando) tu vieres
(Quando) ele vier
(Quando) nós viermos
(Quando) vós vierdes
(Quando) eles vierem

(Se) eu viesse
(Se) tu viesses
(Se) ele viesse
(Se) nós viéssemos
(Se) vós viésseis
(Se) eles viessem

(Que) eu venha
(Que) tu venhas
(Que) ele venha
(Que) nós venhamos
(Que) vós venhais
(Que) eles venham

Futuro

Gerúndio

Impessoal
vindo
vir

Particípio passado
vindo

Nota: Como o verbo vir, conjugam-se os verbos advir, convir, intervir, provir, sobrevir, etc.
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Verbo ir
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu fora
Tu foras
Ele fora
Nós fôramos
Vós fôreis
Eles foram

Eu ia
Tu ias
Ele ia
Nós íamos
Vós íeis
Eles iam

Eu fui
Tu foste
Ele foi
Nós fomos
Vós fostes
Eles foram

Eu vou
Tu vais
Ele vai
Nós vamos
Vós ides
Eles vão

Pretérito imperfeito

Futuro
Eu irei
Tu irás
Ele irá
Nós iremos
Vós ireis
Eles irão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu iria
Tu irias
Ele iria
Nós iríamos
Vós iríeis
Eles iriam

Vai (tu)
Ide (vós)

Infinitivo
Pessoal
ir
ires
ir
irmos
irdes
irem

(Quando) eu for
(Quando) tu fores
(Quando) ele for
(Quando) nós formos
(Quando) vós fordes
(Quando) eles forem

(Se) eu fosse
(Se) tu fosses
(Se) ele fosse
(Se) nós fôssemos
(Se) vós fôsseis
(Se) eles fossem

(Que) eu vá
(Que) tu vás
(Que) ele vá
(Que) nós vamos
(Que) vós vades
(Que) eles vão

Futuro

Gerúndio

Impessoal
indo
ir

Particípio passado
ido
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Oo

Verbo pôr
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu punha
Tu punhas
Ele punha
Nós púnhamos
Vós púnheis
Eles punham

Eu pus
Tu puseste
Ele pôs
Nós pusemos
Vós pusestes
Eles puseram

Eu ponho
Tu pões
Ele põe
Nós pomos
Vós pondes
Eles põem

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu pusera
Tu puseras
Ele pusera
Nós puséramos
Vós puséreis
Eles puseram

Futuro
Eu porei
Tu porás
Ele porá
Nós poremos
Vós poreis
Eles porão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu poria
Tu porias
Ele poria
Nós poríamos
Vós poríeis
Eles poriam

Põe (tu)
Ponde (vós)

Infinitivo
Pessoal
pôr
pores
pôr
pormos
pordes
porem

(Quando) eu puser
(Quando) tu puseres
(Quando) ele puser
(Quando) nós pusermos
(Quando) vós puserdes
(Quando) eles puserem

(Se) eu pusesse
(Se) tu pusesses
(Se) ele pusesse
(Se) nós puséssemos
(Se) vós pusésseis
(Se) eles pusessem

(Que) eu ponha
(Que) tu ponhas
(Que) ele ponha
(Que) nós ponhamos
(Que) vós ponhais
(Que) eles ponham

Futuro

Gerúndio

Impessoal
pondo
pôr

Particípio passado
posto

Nota: Como o verbo pôr, conjugam-se os verbos que dele derivam, como dispor, repor, propor, antepor, contrapor, etc.
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Oo

Verbo lavar-se
(Tempos simples)
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito

Eu lavava-me
Tu lavavas-te
Ele lavava-se
Nós lavávamo-nos
Vós laváveis-vos
Eles lavavam-se

Eu lavei-me
Tu lavaste-te
Ele lavou-se
Nós lavámo-nos
Vós lavastes-vos
Eles lavaram-se

Eu lavo-me
Tu lavas-te
Ele lava-se
Nós lavamo-nos
Vós lavais-vos
Eles lavam-se

Pretérito imperfeito

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu lavara-me
Tu lavaras-te
Ele lavara-se
Nós laváramo-nos
Vós laváreis-vos
Eles lavaram-se

Futuro
Eu lavar-me-ei
Tu lavar-te-ás
Ele lavar-se-á
Nós lavar-nos-emos
Vós lavar-vos-eis
Eles lavar-se-ão

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

Condicional

Imperativo

Eu lavar-me-ia
Tu lavar-te-ias
Ele lavar-se-ia
Nós lavar-nos-íamos
Vós lavar-vos-íeis
Eles lavar-se-iam

Lava-te (tu)
Lavai-vos (vós)

Infinitivo
Pessoal
lavar-me
lavares-te
lavar-se
lavarmo-nos
lavardes-vos
lavarem-se

(Quando) eu me lavar
(Quando) tu te lavares
(Quando) ele se lavar
(Quando) nós nos lavarmos
(Quando) vós vos lavardes
(Quando) eles se lavarem

(Se) eu me lavasse
(Se) tu te lavasses
(Se) ele se lavasse
(Se) nós nos lavássemos
(Se) vós vos lavásseis
(Se) eles se lavassem

(Que) eu me lave
(Que) tu te laves
(Que) ele se lave
(Que) nós nos lavemos
(Que) vós vos laveis
(Que) eles se lavem

Futuro

Impessoal

Gerúndio

lavando-se
lavar-se

Particípio passado
—
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Conjugação pronominal
reflexa

Flexão verbal

Oo

Flexão verbal

(Tempos compostos)
Indicativo
Pretérito mais-que-perfeito
composto

Pretérito perfeito composto

Eu tinha-me lavado
Tu tinhas-te lavado
Ele tinha-se lavado
Nós tínhamo-nos lavado
Vós tínheis-vos lavado
Eles tinham-se lavado

Eu tenho-me lavado
Tu tens-te lavado
Ele tem-se lavado
Nós temo-nos lavado
Vós tendes-vos lavado
Eles têm-se lavado

Futuro composto
Eu ter-me-ei lavado
Tu ter-te-ás lavado
Ele ter-se-á lavado
Nós ter-nos-emos lavado
Vós ter-vos-eis lavado
Eles ter-se-ão lavado

Conjuntivo
Pretérito mais-que‑perfeito
composto

Pretérito perfeito composto

(Se) eu me tivesse lavado
(Se) tu te tivesses lavado
(Se) ele se tivesse lavado
(Se) nós nos tivéssemos lavado
(Se) vós vos tivésseis lavado
(Se) eles se tivessem lavado

(Que) eu me tenha lavado
(Que) tu te tenhas lavado
(Que) ele se tenha lavado
(Que) nós nos tenhamos lavado
(Que) vós vos tenhais lavado
(Que) eles se tenham lavado

Futuro composto
(Quando) eu me tiver lavado
(Quando) tu te tiveres lavado
(Quando) ele se tiver lavado
(Quando) nós nos tivermos lavado
(Quando) vós vos tiverdes lavado
(Quando) eles se tiverem lavado

Condicional
Eu ter-me-ia lavado
Tu ter-te-ias lavado
Ele ter-se-ia lavado
Nós ter-nos-íamos lavado
Vós ter-vos-íeis lavado
Eles ter-se-iam lavado
Infinitivo
Pessoal
ter-me lavado
teres-te lavado
ter-se lavado
termo-nos lavado
terdes-vos lavado
terem-se lavado

Impessoal

ter-se lavado

Gerúndio

tendo-se lavado
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Verbo lavar-se

Oo

Formação da passiva (Verbo auxiliar ser)
Verbo amar
Indicativo
Presente

Pretérito perfeito
Eu fui amado
Tu foste amado
Ele foi amado
Nós fomos amados
Vós fostes amados
Eles foram amados

Eu sou amado
Tu és amado
Ele é amado
Nós somos amados
Vós sois amados
Eles são amados

Pretérito imperfeito
Eu era amado
Tu eras amado
Ele era amado
Nós éramos amados
Vós éreis amados
Eles eram amados

Pretérito
mais-que-perfeito
Eu fora amado
Tu foras amado
Ele fora amado
Nós fôramos amados
Vós fôreis amados
Eles foram amados

Futuro
Eu serei amado
Tu serás amado
Ele será amado
Nós seremos amados
Vós sereis amados
Eles serão amados

Conjuntivo
Presente

Pretérito imperfeito

(Que) eu seja amado
(Que) tu sejas amado
(Que) ele seja amado
(Que) nós sejamos amados
(Que) vós sejais amados
(Que) eles sejam amados

(Se) eu fosse amado
(Se) tu fosses amado
(Se) ele fosse amado
(Se) nós fôssemos amados
(Se) vós fôsseis amados
(Se) eles fossem amados

Condicional

Imperativo

Eu seria amado
Tu serias amado
Ele seria amado
Nós seríamos amados
Vós seríeis amados
Eles seriam amados

ser amado
seres amado
ser amado
sermos amados
serdes amados
serem amados

(Quando) eu for amado
(Quando) tu fores amado
(Quando) ele for amado
(Quando) nós formos amados
(Quando) vós fordes amados
(Quando) eles forem amados

Sê amado (tu)
Sede amados (vós)

Infinitivo
Pessoal

Futuro

Impessoal

Gerúndio

sendo amado
ser amado

Particípio passado
sido amado
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Tempos formados
com verbos auxiliares

Flexão verbal

Oo

Verbo falar
Indicativo
Pretérito mais-que-perfeito
composto

Pretérito perfeito composto

Eu terei falado
Tu terás falado
Ele terá falado
Nós teremos falado
Vós tereis falado
Eles terão falado

Eu tinha falado
Tu tinhas falado
Ele tinha falado
Nós tínhamos falado
Vós tínheis falado
Eles tinham falado

Eu tenho falado
Tu tens falado
Ele tem falado
Nós temos falado
Vós tendes falado
Eles têm falado

Futuro composto

Conjuntivo
Pretérito mais-que-perfeito
composto

Pretérito perfeito composto

(Se) eu tivesse falado
(Se) tu tivesses falado
(Se) ele tivesse falado
(Se) nós tivéssemos falado
(Se) vós tivésseis falado
(Se) eles tivessem falado

(Que) eu tenha falado
(Que) tu tenhas falado
(Que) ele tenha falado
(Que) nós tenhamos falado
(Que) vós tenhais falado
(Que) eles tenham falado

Futuro composto
(Quando) eu tiver falado
(Quando) tu tiveres falado
(Quando) ele tiver falado
(Quando) nós tivermos falado
(Quando) vós tiverdes falado
(Quando) eles tiverem falado

Condicional
Eu teria falado
Tu terias falado
Ele teria falado
Nós teríamos falado
Vós teríeis falado
Eles teriam falado
Infinitivo
Pessoal
ter falado
teres falado
ter falado
termos falado
terdes falado
terem falado

Impessoal

ter falado

Gerúndio

tendo falado
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Tempos compostos (Verbo auxiliar ter)

