
 
 
 

 

Verbo irregular: PODER (‘can’, ‘to be able to’) 

 

     MODO INDICATIVO    
 

  
        

 

  Presente  Pretérito Pretérito Pretérito mais-  Futuro do Futuro do 
 

   perfeito imperfeito que-perfeito  presente pretérito  

     
 

Eu  posso  pude podia pudera  poderei poderia 
 

          
 

Tu  podes  pudeste podias puderas  poderás poderias 
 

          
 

Você  pode  pôde podia pudera  poderá poderia 
 

           

Ele/Ela  pode  pôde podia pudera  poderá poderia 
 

          
 

Nós  podemos  pudemos podíamos pudéramos  poderemos poderíamos 
 

          
 

Vós  podeis  pudestes podíeis pudéreis  podereis poderíeis 
 

          
 

Vocês  podem  puderam podiam puderam  poderão poderiam 
 

           

Eles/Elas  podem  puderam podiam puderam  poderão poderiam 
 

          
 

   MODO SUBJUNTIVO MODO  FORMAS NOMINAIS 
 

    

Pretérito 

  

Infinitivo 

  

  Presente  Futuro IMPERATIVO  Gerúndio 
 

    imperfeito    pessoal  
podendo 

 

Eu  possa  pudesse puder -  poder 
 

          
 

Tu  possas  pudesses puderes pode / não possas  poderes  
 

          
 

Você  possa  pudesse puder possa  poder 
Particípio 

 

          

Ele/Ela  possa  pudesse puder possa  poder 
 

Nós  possamos  pudéssemos pudermos possamos  podermos podido 
 

          
 

Vós  possais  pudésseis puderdes podei / não possais  poderdes  
 

          
 

Vocês  possam  pudessem puderem possam  poderem  
 

           

Eles/Elas  possam  pudessem puderem possam  poderem  
 

          
 



 

 

 

PODER - Tempos Verbais Compostos*
:    

        

    MODO INDICATIVO   
          Presente contínuo  Pretérito perfeito Pretérito mais-que- Futuro do presente  

     perfeito   

Eu estou podendo  tenho podido tinha podido terei podido  
       

Tu estás podendo  tens podido tinhas podido terás podido  
       

Você está podendo  tem podido tinha podido terá podido  
       

Ele/Ela está podendo  tem podido tinha podido terá podido  
       

Nós estamos podendo  temos podido tínhamos podido teremos podido  
       

Vós estais podendo  tendes podido tínheis podido tereis podido  
       

Vocês estão podendo  têm podido tinham podido terão podido  
       

Eles/Elas estão podendo  têm podido tinham podido terão podido  

       
  MODO INDICATIVO   MODO SUBJUNTIVO   
          Futuro do pretérito  Pretérito perfeito Pretérito mais-que- Futuro  

     perfeito   

Eu teria podido  tenha podido tivesse podido tiver podido  
       

Tu terias podido  tenhas podido tivesses podido tiveres podido  
       

Você teria podido  tenha podido tivesse podido tiver podido  
       

Ele/Ela teria podido  tenha podido tivesse podido tiver podido  
       

Nós teríamos podido  tenhamos podido tivéssemos podido tivermos podido  
       

Vós teríeis podido  tenhais podido tivésseis podido tiverdes podido  
       

Vocês teriam podido  tenham podido tivessem podido tiverem podido  
       

Eles/Elas teriam podido  tenham podido tivessem podido tiverem podido  

       * Nos tempos verbais compostos, o verbo auxiliar "ter" pode ser substituído pelo verbo "haver" na linguagem formal. No modo indicativo, essa 
troca ocorre mais com o pretérito mais-que-perfeito, o futuro do presente e o futuro pretérito. No modo subjuntivo, esta substituição é mais 
comum no pretérito mais-que-perfeito e futuro.

 


