
VERBOS REGULARES 

VERBOS DA 1ª CONJUGAÇÃO - AR VERBOS DA 2ª CONJUGAÇÃO - ER VERBOS DA 3ª CONJUGAÇÃO - IR 

FALAR VENDER DECIDIR 

MODO INDICATIVO MODO INDICATIVO MODO INDICATIVO 
presente pretérito perfeito presente pretérito perfeito presente pretérito perfeito 

falo falei vendo  vendi decido decidi 

fala falou vende vendeu decide decidiu 

falamos falamos vendemos vendemos decidimos decidimos 

falam falaram vendem venderam decidem decidiram 
pret. imperfeito  pret.mais-que-perfeito pret. imperfeito  pret.mais-que-perfeito pret. imperfeito  pret.mais-que-perfeito 

falava falara vendia vendera decidia decidira 

falava falara vendia vendera decidia decidira 

falávamos faláramos vendíamos vendêramos decidíamos decidíramos 

falavam falaram vendiam venderam decidia decidiram 

futuro Futuro do pretérito futuro Futuro do pretérito futuro Futuro do pretérito 

falarei falaria venderei venderia decidirei decidiria 

falará falaria venderá venderia decidirá decidiria 

falaremos falaríamos venderemos venderíamos decidiremos decidiríamos 

falarão falariam venderão venderiam decidirão decidiriam 

FORMAS COMPOSTAS DO INDICATIVO FORMAS COMPOSTAS DO INDICATIVO FORMAS COMPOSTAS DO INDICATIVO 

pretér. perfeito  pret.mais-que-perfeito pretér. perfeito  pret.mais-que-perfeito pretér. perfeito  pret.mais-que-perfeito 

tenho falado tinha falado tenho vendido tinha vendido tenho decidido tinha decidido 

tem falado tinha falado tem vendido tinha vendido tem decidido tinha decidido 

temos falado tínhamos falado temos vendido tínhamos vendido temos decidido tínhamos decidido 

têm falado tinham falado têm vendido tinham vendido têm decidido tinham decidido 

MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO 
presente pretér. imperf. futuro presente pretér. imperf. futuro presente pretér. imperf. futuro 

fale falasse falar venda vendesse vender decida decidisse decidir 

fale falasse falar venda vendesse vender decida decidisse decidir 

falemos falássemos falarmos vendamos vendêssemos vendermos decidamos decidíssemos decidirmos 

falem falassem falarem vendam vendessem venderem decidam decidissem decidirem 

FORMAS COMPOSTAS DO SUBJUNTIVO FORMAS COMPOSTAS DO SUBJUNTIVO FORMAS COMPOSTAS DO SUBJUNTIVO 

pretér. perfeito pret.mais-que-perfeito pretér. perfeito pret.mais-que-perfeito pretér. perfeito pret.mais-que-perfeito 

tenha falado tivesse falado tenha vendido tivesse vendido tenha decidido tivesse decidido 

tenha falado tivesse falado tenha vendido tivesse vendido tenha decidido tivesse decidido 

tenhamos falado tivéssemos falado tenhamos vendido tivéssemos vendido tenhamos decidido tivéssemos decidido 

tenham falado tivessem falado tenham vendido tivessem vendido tenham decidido tivessem decidido 

MODO IMPERATIVO MODO IMPERATIVO MODO IMPERATIVO 

afirmativo negativo afirmativo negativo afirmativo negativo 

fala (tu) não fales  vende (tu) não vendas  decide (tu) não decidas  

fale (você) não fale  venda (você) não venda  decida (você) não decida  

falemos (nós) não falemos vendamos (nós) não vendamos decidamos (nós) não decidamos 

falem (vocês) não falem vendam (vocês) não vendam  decidam (vocês) não decidam 

INFINITIVO INFINITIVO INFINITIVO 

simples composto simples composto simples composto 

falar ter falado vender ter vendido  decidir ter decidido 
INFINITIVO PESSOAL PARTICÍPIO INFINITIVO PESSOAL PARTICÍPIO INFINITIVO PESSOAL PARTICÍPIO 

falar falado vender vendido decidir decidido 

falar  vender  decidir  

falarmos  vendermos  decidirmos  

falarem  venderem  decidirem  

GERÚNDIO GERÚNDIO GERÚNDIO 
simples composto simples composto simples composto 

falando tendo falado vendendo tendo vendido decidindo tendo decidido 

 


