
 

 

 

Verbo irregular: TER (‘to have’) 

 

     MODO INDICATIVO    
 

          
 

  Presente  Pretérito Pretérito Pretérito mais-  Futuro do Futuro do 
 

   perfeito imperfeito que-perfeito  presente pretérito  

     
 

Eu  tenho  tive tinha tivera  terei teria 
 

           

Tu  tens  tiveste tinhas tiveras  terás terias 
 

          
 

Você  tem  teve tinha tivera  terá teria 
 

          
 

Ele/Ela  tem  teve tinha tivera  terá teria 
 

           

Nós  temos  tivemos tínhamos tivéramos  teremos teríamos 
 

           

Vós  tendes  tivestes tínheis tivéreis  tereis teríeis 
 

          
 

Vocês  têm  tiveram tinham tiveram  terão teriam 
 

          
 

Eles/Elas  têm  tiveram tinham tiveram  terão teriam 
 

          
 

   MODO SUBJUNTIVO MODO  FORMAS NOMINAIS 
 

    

Pretérito 

  

Infinitivo 

  

  Presente  Futuro IMPERATIVO  Gerúndio 
 

    imperfeito    pessoal  
tendo 

 

Eu  tenha  tivesse tiver -  ter 
 

          
 

Tu  tenhas  tivesses tiveres tem / não tenhas  teres  
 

          
 

Você  tenha  tivesse tiver tenha  ter 
Particípio  

         
 

Ele/Ela  tenha  tivesse tiver tenha  ter 

 

Nós  tenhamos  tivéssemos tivermos tenhamos  termos tido 
 

           

Vós  tenhais  tivésseis tiverdes tende / não tenhais  terdes  
 

          
 

Vocês  tenham  tivessem tiverem tenham  terem  
 

          
 

Eles/Elas  tenham  tivessem tiverem tenham  terem  
 

 

  



 

 

 

TER - Tempos Verbais Compostos*
:      

        

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

     perfeito   

Eu estou tendo  tenho tido tinha tido terei tido  
       

Tu estás tendo  tens tido tinhas tido terás tido  
       

Você está tendo  tem tido tinha tido terá tido  
       

Ele/Ela está tendo  tem tido tinha tido terá tido  
       

Nós estamos tendo  temos tido tínhamos tido teremos tido  
       

Vós estais tendo  tendes tido tínheis tido tereis tido  
       

Vocês estão tendo  têm tido tinham tido terão tido  
       

Eles/Elas estão tendo  têm tido tinham tido terão tido  

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

     perfeito   

Eu teria tido  tenha tido tivesse tido tiver tido  
       

Tu terias tido  tenhas tido tivesses tido tiveres tido  
       

Você teria tido  tenha tido tivesse tido tiver tido  
       

Ele/Ela teria tido  tenha tido tivesse tido tiver tido  
       

Nós teríamos tido  tenhamos tido tivéssemos tido tivermos tido  
       

Vós teríeis tido  tenhais tido tivésseis tido tiverdes tido  
       

Vocês teriam tido  tenham tido tivessem tido tiverem tido  
       

Eles/Elas teriam tido  tenham tido tivessem tido tiverem tido  

       * 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.

 


