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falo falei falava falarei falaria fale
fala falou falava falará falaria fale
falamos falamos falávamos falaremos falaríamos falemos
falam falaram falavam falarão falariam falem

escrevo escrevi escrevia escreverei escreveria escreva
escreve escreveu escrevia escreverá escreveria escreva
escrevemos escrevemos escrevíamos escreveremos escreveríamos escrevamos
escrevem escreveram escreviam escreverão escreveriam escrevam

decido decidi decidia decidirei decidiria decida
decide decidiu decidia decidirá decidiria decida
decidimos decidimos decidíamos decidiremos decidiríamos decidamos
decidem decidiram decidiam decidirão decidiriam decidam

IRREGULARES
dou dei dava darei daria dê
dá deu dava dará daria dê
damos demos dávamos daremos daríamos demos
dão deram davam darão dariam deem

digo disse dizia direi diria diga
diz disse dizia dirá diria diga
dizemos dissemos dizíamos diremos diríamos digamos
dizem disseram diziam dirão diriam digam

estou estive estava estarei estaria esteja
está esteve estava estará estaria esteja
estamos estivemos estávamos estaremos estaríamos estejamos
estão estiveram estavam estarão estariam estejam

faço fiz fazia farei faria faça
faz fez fazia fará faria faça
fazemos fizemos fazíamos faremos faríamos façamos
fazem fizeram faziam farão fariam façam

vou fui ia irei iria vá
vai foi ia irá iria vá
vamos fomos íamos iremos iríamos vamos
vão foram iam irão iriam vão

peço pedi pedia pedirei pediria peça
pede pediu pedia pedirá pediria peça
pedimos pedimos pedíamos pediremos pediríamos peçamos
pedem pediram pediam pedirão pediriam peçam

falar

INDICATIVO
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posso pude podia poderei poderia possa
pode pôde podia poderá poderia possa
podemos pudemos podíamos poderemos poderíamos possamos
podem puderam podiam poderão poderiam possam

ponho pus punha porei poria ponha
põe pôs punha porá poria ponha
pomos pusemos púnhamos poremos poríamos ponhamos
põem puseram punham porão poriam ponham

quero quis queria quererei quereria queira
quer quis queria quererá quereria queira
queremos quisemos queríamos quereremos quereríamos queiramos
querem quiseram queriam quererão quereriam queiram

sei soube sabia saberei saberia saiba
sabe soube sabia saberá saberia saiba
sabemos soubemos sabíamos saberemos saberíamos saibamos
sabem souberam sabiam saberão saberiam saibam

sou fui era serei seria seja
é foi era será seria seja
somos fomos éramos seremos seríamos sejamos
são foram eram serão seriam sejam

tenho tive tinha terei teria tenha
tem teve tinha terá teria tenha
temos tivemos tínhamos teremos teríamos tenhamos
têm tiveram tinham terão teriam tenham

trago trouxe trazia trarei traria traga
traz trouxe trazia trará traria traga
trazemos trouxemos trazíamos traremos traríamos tragamos
trazem trouxeram traziam trarão trariam tragam

vejo vi via verei veria veja
vê viu via verá veria veja
vemos vimos víamos veremos veríamos vejamos
veem viram viam verão veriam vejam

venho vim vinha virei viria venha
vem veio vinha virá viria venha
vimos viemos vínhamos viremos viríamos venhamos
vêm vieram vinham virão viriam venham

ter
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