
Presente

Falar do presente
Falar do atemporal, do que é
sempre do mesmo xeito.
Presente histórico.
-O, -S, - /, -MOS, -DES, -N

Tamén pretérito perfecto ou
pretérito indefinido
Falar de accións acabadas
nun tempo pasado.
-EI/-ÍN, -CHES, -OU/-EU/-IU, 
-MOS, -STES, -RON

Para falar do futuro ou de
accións que poderían estar
acontecendo no presente.
-REI, -RÁS, -RÁ, -REMOS, -
REDES, -RÁN

Tamén pretérito imperfecto
Para falar de accións que
estaban a suceder no pasado  
(acabadas?) e de accións
repetidas no pasado. -ABA, -ÍA

Tamén pluscuamperfecto.
Para falar dunha acción pasada
anterior a outra acción tamén
acabada no pasado.
-ARA/-ERA/-IRA

FuturoPretérito AntepretéritoCopretérito

Proba: MAÑÁ...Proba: ONTE...Proba: AGORA... Proba: CANDO ERA PEQUENA,
SEMPRE...

Proba: CANDO CHEGUEI XA...
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Pospretérito

Tamén condicional. Para falar
dun futuro pasado e de accións
que necesitan antes que se
cumpra unha condición previa.
-RÍA, -RÍAS, -RÍA, -RIAMOS...

Para falar de accións
posibles no presente ou no
futuro.
-E, -ES, -E, -EMOS, -EDES, -EN
-A, -AS, -A, -AMOS, -ADES, AN

Para falar de accións imposibles
no presente aínda que fosen
posibles no pasado..
-SE, -SES, -SE, -SEMOS, -SEDES, 
-SEN

Infitivo: -AR, -ER, -IR
Participio: -ADO, -IDO
Xerundio: -ANDO, -ENDO, -INDO

Infinitivo conxugado:
INFINITIVO + -/, -ES, -/
                    + -MOS, -DES, -EN
Diante do verbo principal, se non
teñen a mesma persoa ou están moi
separados na oración.
Frecuente tras preposicións:
AO, DE, POR, CON, PARA...

Pretérito de subxuntivoPresente de subxuntivo Formas non persoais

Proba: SE PUIDESE,... Proba: OXALÁ + posibilidade Proba: OXALÁ + imposibilidade
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