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AS CONJUGAÇÕES DOS VERBOS REGULARES (variante galega)

- Primeira conjugaçom

VERBO CANTAR

Infinitivo
Pessoal Impessoal
eu cantar cantar
tu cantares
ele/ela/você cantar
nós/nossoutros cantarmos
vós/vossoutros cantardes
eles/elas/vocês cantarem

Gerúndio
cantando

Particípio
cantado

Modo indicativo
Presente Pretérito imperfeito Pretérito perfeito
eu canto eu cantava eu cantei
tu cantas tu cantavas tu cantache
ele/ela/você canta ele/ela/você cantava ele/ela/você cantou
nós/nossoutros cantamos nós/nossoutros cantávamos nós/nossoutros cantámos
vós/vossoutros cantades vós/vossoutros cantávades vós/vossoutros cantastes
eles/elas/vocês cantam eles/elas/vocês cantavam eles/elas/vocês cantárom

Pretérito mais-que-perfeito Futuro Condicional
eu cantara eu cantarei eu cantaria
tu cantaras tu cantarás tu cantarias
ele/ela/você cantara ele/ela/você cantará ele/ela/você cantaria
nós/nossoutros cantáramos nós/nossoutros cantaremos nós/nossoutros cantaríamos
vós/vossoutros cantárades vós/vossoutros cantaredes vós/vossoutros cantaríades
eles/elas/vocês cantaram eles/elas/vocês cantarám eles/elas/vocês cantariam

Modo conjuntivo
Presente Pretérito imperfeito Futuro
eu cante eu cantasse eu cantar
tu cantes tu cantasses tu cantares
ele/ela/você cante ele/ela/você cantasse ele/ela/você cantar
nós/nossoutros cantemos nós/nossoutros cantássemos nós/nossoutros cantarmos
vós/vossoutros cantedes vós/vossoutros cantássedes vós/vossoutros cantardes
eles/elas/vocês cantem eles/elas/vocês cantassem eles/elas/vocês cantarem

Modo imperativo
tu canta
ele/ela/você cante
nós/nossoutros cantemos
vós/vossoutros cantade
eles/elas/vocês cantem
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- Segunda conjugaçom

VERBO VIVER

Infinitivo
Pessoal Impessoal
eu viver viver
tu viveres
ele/ela/você viver
nós/nossoutros vivermos
vós/vossoutros viverdes
eles/elas/vocês viverem

Gerúndio
vivendo

Particípio
vivido

Modo indicativo
Presente Pretérito imperfeito Pretérito perfeito
eu vivo eu vivia eu vivim
tu vives tu vivias tu viveche
ele/ela/você vive ele/ela/você vivia ele/ela/você viveu
nós/nossoutros vivemos nós/nossoutros vivíamos nós/nossoutros vivemos
vós/vossoutros vivedes vós/vossoutros vivíades vós/vossoutros vivestes
eles/elas/vocês vivem eles/elas/vocês viviam eles/elas/vocês vivêrom

Pretérito mais-que-perfeito Futuro Condicional
eu vivera eu viverei eu viveria
tu viveras tu viverás tu viverias
ele/ela/você vivera ele/ela/você viverá ele/ela/você viveria
nós/nossoutros vivêramos nós/nossoutros viveremos nós/nossoutros viveríamos
vós/vossoutros vivêrades vós/vossoutros viveredes vós/vossoutros viveríades
eles/elas/vocês viveram eles/elas/vocês viverám eles/elas/vocês viveriam

Modo conjuntivo

Presente Pretérito imperfeito Futuro
eu viva eu vivesse eu viver
tu vivas tu vivesses tu viveres
ele/ela/você viva ele/ela/você vivesse ele/ela/você viver
nós/nossoutros vivamos nós/nossoutros vivêssemos nós/nossoutros vivermos
vós/vossoutros vivades vós/vossoutros vivêssedes vós/vossoutros viverdes
eles/elas/vocês vivam eles/elas/vocês vivessem eles/elas/vocês viverem

Modo imperativo
tu vive
ele/ela/você viva
nós/nossoutros vivamos
vós/vossoutros vivede
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eles/elas/vocês vivam

- Terceira conjugaçom

VERBO PARTIR

Infinitivo
Pessoal Impessoal
eu partir partir
tu partires
ele/ela/você partir
nós/nossoutros partirmos
vós/vossoutros partirdes
eles/elas/vocês partirem

Gerúndio
partindo

Particípio
partido

Modo indicativo

Presente Pretérito imperfeito Pretérito perfeito
eu parto eu partia eu partim
tu partes tu partias tu partiche
ele/ela/você parte ele/ela/você partia ele/ela/você partiu
nós/nossoutros partimos nós/nossoutros partíamos nós/nossoutros partimos
vós/vossoutros partides vós/vossoutros partíades vós/vossoutros partistes
eles/elas/vocês partem eles/elas/vocês partiam eles/elas/vocês partírom

Pretérito mais-que-perfeito Futuro Condicional
eu partira eu partirei eu partiria
tu partiras tu partirás tu partirias
ele/ela/você partira ele/ela/você partirá ele/ela/você partiria
nós/nossoutros partíramos nós/nossoutros partiremos nós/nossoutros partiríamos
vós/vossoutros partírades vós/vossoutros partiredes vós/vossoutros partiríades
eles/elas/vocês partiram eles/elas/vocês partirám eles/elas/vocês partiriam

Modo conjuntivo

Presente Pretérito imperfeito Futuro
eu parta eu partisse eu partir
tu partas tu partisses tu partires
ele/ela/você parta ele/ela/você partisse ele/ela/você partir
nós/nossoutros partamos nós/nossoutros partíssemos nós/nossoutros partirmos
vós/vossoutros partades vós/vossoutros partíssedes vós/vossoutros partirdes
eles/elas/vocês partam eles/elas/vocês partissem eles/elas/vocês partirem

Modo imperativo
tu parte
ele/ela/você parta
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nós/nossoutros partamos
vós/vossoutros partide
eles/elas/vocês partam
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