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Presente do Subjuntivo

O Subjuntivo expressa um fato incerto, duvidoso e hipotético.
O Presente do Subjuntivo é um tempo verbal que pode ter o 
“valor de presente ou futuro”, dependendo da oração1 principal 
e do contexto.
Como é formado o Presente do Subjuntivo?
Forma-se o Presente do Subjuntivo a partir da 1ª pessoa do 
singular (EU) do Presente do Indicativo.

Indicativo Subjuntivo

FALAR  AR → E
Eu falo  Que eu fale
  Que ele fale
  Que nós falemos
  Que eles falem

1 Sentença.
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COMER ER → A

Eu como Que eu coma

  Que ele coma

  Que nós comamos

  Que eles comam

ABRIR  IR → A

Eu abro Que eu abra

  Que ele abra

  Que nós abramos

  Que eles abram

Há sete verbos cuja conjugação é irregular no Presente do 
Subjuntivo. São eles: SER, ESTAR, HAVER, DAR, SABER, IR, 
QUERER.

ser – seja, seja, sejamos, sejam

estar – esteja, esteja, estejamos, estejam

haver2 – haja

dar – dê, dê, demos, deem

saber – saiba, saiba, saibamos, saibam

ir – vá, vá, vamos, vão

querer – queira, queira, queiramos, queiram

2 Usamos o verbo HAVER na 3ª pessoa do singular com o sentido de EXISTIR que, 
neste caso, é usado sem sujeito.
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Dê o Presente do Subjuntivo a partir do Presente do Indicativo3. 
Siga o modelo:

       ter  eu tenho  que eu tenha
1. ter eu ___________ que eu ___________
2. morar eu ___________ que eu ___________
3. fazer eu ___________ que eu ___________
4. ver eu ___________ que eu ___________
5. pedir eu ___________ que eu ___________
6. dizer eu ___________ que eu ___________
7. partir eu ___________ que eu ___________
8. ouvir eu ___________ que eu ___________
9. sair eu ___________ que eu ___________
10. dormir eu ___________ que eu ___________
11. subir eu ___________ que eu ___________
12. vender eu ___________ que eu ___________
13. vir eu ___________ que eu ___________
14. ler eu ___________ que eu ___________
15. trazer eu ___________ que eu ___________
16. pôr eu ___________ que eu ___________
17. preferir eu ___________ que eu ___________
18. servir eu ___________ que eu ___________
19. desistir eu ___________ que eu ___________

Dê o Presente do Subjuntivo:

1. trazer que ele ___________

2. sair que você ___________

3. pedir que elas ___________

4. desmoronar que o prédio ___________

3 Caso haja algum verbo irregular na 1º pessoa do Presente do Indicativo que você 
não saiba, recomendamos revisar toda a conjugação do Presente do Indicativo.
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5. dizer que a Paula ___________

6. subir que nós ___________

7. patrocinar que ele ___________

8. fazer que vocês ___________

9. vestir que eu ___________

10. poluir que eles ___________

11. ler que nós ___________

12. pôr que você ___________

13. ter que eu ___________

14. desistir que eles ___________

15. vender que eu ___________

16. vir que nós ___________

17. chover que ___________

18. ver que nós ___________

19. nevar que ___________

20. extraviar que eles ___________

21. assistir que eu ___________

22. perder que eles ___________
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Quando se usa o Presente do Subjuntivo?

Há algumas estruturas que exigem o uso do Presente do 
Subjuntivo. Observe quais:

Desejo/Ordem (caso 1)

•	 Eu quero que tenha uma boa viagem.

•	 Ele espera que você passe no teste.

•	 Nós sugerimos que faça tudo corretamente.

•	 Marta deseja que Raul a peça em casamento.

• Ele manda que todos fiquem quietos.

•	 O pai proíbe que as crianças joguem bola na sala.

•	 Exijo que vocês façam silêncio.

•	 Prefiro que eles falem alemão.

•	 Peço que ele sempre me diga a verdade.

•	 Aconselhamos que vocês nunca comentem o ocorrido.

•	 Não admito que tratem mal meus clientes.

•	 Tomara que chova.

•	 Faço questão que você venha a minha festa de despedida.

Dúvida (caso 2)

•	 Não estou certo de que ele venha.

•	 Não tenho certeza de que ele tenha capacidade.

•	 Ele duvida que eu dirija à noite.

•	 Não acho que ela dance bem.

•	 Não penso que ele compre à vista.

•	 Talvez ele me procure.

•	 Pode ser que ele me escreva algum dia.

•	 Não acredito que ele diga a verdade.

•	 Suponho que ele tenha muito dinheiro guardado.
Airamaia Chapina - 55 11 9 9398-8322 
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Sentimento (caso 3)
•	 Estou contente que você tenha ganhado o prêmio.
•	 Ela está triste que não neve.
•	 Receio que ele não me ligue nunca mais.
•	 Temos medo que a economia entre em colapso.
•	 Lamentamos que você tenha perdido dinheiro na Bolsa.
•	 Sinto que você tenha tantos problemas.
•	 Que pena que você não possa ficar até o fim de semana.
•	 É pena que chova.

Expressões impessoais (caso 4)

•	 É possível que ele assine o contrato hoje.

•	 É impossível que ele chegue a tempo.

•	 É provável que ganhemos a concorrência.

•	 É aconselhável que fique quieto.

•	 É importante que haja dinheiro suficiente.

•	 É necessário que você queira aprender.

•	 É melhor que o diretor saiba o que está acontecendo.

•	 É difícil que consigamos terminar todo o projeto hoje.

•	 Convém que você não se atrase.

•	 Basta que você mostre seus documentos.

Conjunções (caso 5)

para que, a fim de que, embora, contanto que, desde que, a não 
ser que, mesmo que, caso, sem que, até que, antes que

Leia os exemplos abaixo:

A não ser que 
Quero comprar a casa, a não ser que SEJA muito cara.
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Antes que
Vamos sair agora, antes que CHOVA.
Faça alguma coisa, antes que SEJA tarde demais.

Até que 
Vamos ficar aqui, até que eles CHEGUEM.

Ainda que 
Ainda que CHOVA, a festa acontecerá.
Ela nunca fala português, ainda que SEJA fluente nele.

Embora
Embora eu ESTEJA cansada, trabalharei até mais tarde.

Mesmo que
Sairei, mesmo que vocês FIQUEM.
Contanto que 
Janto com você, contanto que você PAGUE a conta.

Para que
Para que APRENDAMOS bem uma língua, é necessário que 
estudemos muito.

Caso
Caso eles não GOSTEM de peixe, sirva carne também.

A fim de que 
Faça a lição a fim de que você APRENDA mais.

A menos que 
Não vou jogar tênis bem a menos que eu PRATIQUE.
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Desde que

Você pode entrar desde que você me MOSTRE seus documentos.

Sem que

Posso fazer isso sem que ele AUTORIZE.

Palavra indefinida + pronome relativo (caso 6)

Estou procurando uma professora que saiba falar inglês.

Preciso de alguém que ajude a fazer este trabalho.

Posso morar em qualquer lugar que seja bem iluminado.

Não há nada que eu possa comer aqui em casa.

Observe as sentenças abaixo e marque com uma caneta os 
verbos no Subjuntivo e a estrutura que exige o Subjuntivo. 
Veja o modelo:

Duvido que ele seja um bom funcionário.
– Ela quer que nós estejamos aqui às 8 da manhã sem falta.
– Receio que não haja lugar para todo mundo.
– Peço-lhe que não dê esmola aos mendigos.
– Peço-lhes que não deem nenhuma informação aos 

jornalistas.
– Espero que você saiba o que está fazendo.
– Ele duvida que eu vá escalar o Evereste.
– Talvez ele queira ficar aqui conosco.
– Embora não nos vejamos muito, somos boas amigas.
– Vou chegar mais cedo para que possamos ir ao cinema.
– Vamos embora antes que comece a chover,
– Ela fala devagar para que (a fim de que) todos a entendam.
– Embora seja rico, ele trabalha muito.
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– Vou ajudar você contanto que (desde que) você me ajude 
depois.

– Vamos à praia. A não ser que você queira ficar em casa.

– Não vamos desistir da ideia, mesmo que isto nos dê muito 
trabalho.

– Telefone para mim caso você não possa vir.

– Não vou assinar o contrato sem que eu saiba o que está 
escrito nele.

– Vamos esperar até que ele vá embora.

– Faça alguma coisa, antes que seja tarde demais.

Complete:

1. (andar) Prefiro que você ___________ mais devagar.

2. (vender) Desejamos que Maria e Paulo ___________ logo 
a casa.

3. (partir) Prefiro que ele ___________ sem dizer até logo.

4. (fazer) Peço que vocês não ___________  muito barulho, 
porque o bebê está dormindo.

5. (trazer) O que o senhor quer que eu lhe ___________?

6. (ter) Talvez vocês ___________ sorte, porque eu tive muito 
azar neste jogo.

7. (poder) Tomara que vocês ___________ vir a minha festa.

8. (trazer) Duvido que elas ___________ os livros.

9. (mudar) Não acho que ele ___________ de ideia. Ele é 
cabeça dura.

10. (dizer) Não penso que ele sempre ___________ a verdade. 
Ninguém pode dizer o que pensa sempre.

11. (gostar) Sinto que você não _________ dos meus amigos.

12. (poder) Lamento que eles não ___________ esperar, mas 
infelizmente não poderei atendê-los neste momento.
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13. (sair) Tenho medo que ___________ antes que eu chegue. 
Preciso muito falar com eles.

14. (ter) Que pena que nós não ___________ tempo para 
visitar o Corcovado.

15. (acordar) Tenho medo que Patrícia ___________ tarde e 
atrase-se para a entrevista de trabalho.

16. (entrar) O diretor exige que nós ___________ na hora.

17. (repetir) Não acredito que eles ___________ o erro. Eles 
aprenderam.

18. (vir) Espero que nossos amigos ___________ nos receber.

19. (desistir) Receio que Margarida ________ de seus planos.

20. (lembrar-se) Duvido que ela _________ do compromisso. 
Ele é cabeça de vento.

21. (dizer) Duvido que eles ___________ a verdade.

22. (entender) Espero que vocês me ___________.

23. (sair) Exijo que eles ___________ já.

24. (vir) Não queremos que vocês ___________ amanhã.

25. (fazer) Como o senhor quer que a gente __________ isto?

26. (encontrar) Tomara que eu as ___________ em casa.

27. (esperar) Peço-lhes que me ___________ até as 10 horas.

28. (ouvir) Sinto que você não me ___________.

29. (descobrir) Talvez um dia nós _________ o que aconteceu.

30. (comer/dormir) A mãe quer que o menino ___________
tudo e ___________cedo.
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Pretérito Imperfeito do Subjuntivo

Como é formado o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo?
O Imperfeito do Subjuntivo forma-se a partir da terceira pessoa 
do plural (ELES) do Pretérito Perfeito do Indicativo.

MORAR
Eles moraram
Retira-se -RAM e acrescenta-se -SSE

MORA + SSE
Se eu morasse
Se você morasse
Se ele morasse
Se ela morasse
Se nós morássemos
Se vocês morassem
Se eles morassem
Se elas morassem
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Dê o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo a partir do Pretérito 
Perfeito do Indicativo. Siga o modelo:

        ter                 eles tiveram                  se eu tivesse
1. ter eles ___________ se eu ___________
2. comer eles ___________ se eu ___________
2. morar eles ___________ se eu ___________
3. fazer eles ___________ se eu ___________
4. ver eles ___________ se eu ___________
5. pedir eles ___________ se eu ___________
6. dizer eles ___________ se eu ___________
7. partir eles ___________ se eu ___________
8. ouvir eles ___________ se eu ___________
9. sair eles ___________ se eu ___________
10. dormir eles ___________ se eu ___________
11. subir eles ___________ se eu ___________
12. vender eles ___________ se eu ___________
13. vir eles ___________ se eu ___________
14. comprar eles ___________ se eu ___________
15. ler eles ___________ se eu ___________
16. trazer eles ___________ se eu ___________
17. pôr eles ___________ se eu ___________
18. preferir eles ___________ se eu ___________
19. servir eles ___________ se eu ___________
20. desistir eles ___________ se eu ___________

Dê o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo:

1. trazer se ele ___________
2. querer se eu ___________
3. dizer se vocês ___________
4. poder se ela ___________
5. comer se nós ___________
6. sair se você___________
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7. pedir se elas ___________
8. desmoronar se o prédio ___________
9. dizer se a Paula ___________
10. subir se nós ___________
11. patrocinar se ele ___________
12. fazer se vocês ___________
13. dormir se eu ___________
14. vestir-se se eu ___________
15. poluir se eles ___________
16. ler se nós ___________
17. pôr se você ___________
18. ter se eu ___________
19. desistir se eles ___________
20. vender se eu ___________
21. vir se nós ___________
22. chover se ___________
23. ver se nós ___________
24. nevar se ___________
25. extraviar se eles ___________
26. assistir se eu ___________
27. perder se eles ___________

Quando se usa o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo?

Usamos o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo nos mesmos 
casos nos quais usamos o Presente do Subjuntivo (com verbos 
de ordem, desejo, dúvida, sentimento, expressões impessoais, 
certas conjunções e estruturas com palavras indefinidas 
seguidas de pronome relativo).

Estando o verbo da oração principal no Pretérito (Imperfeito, 
Perfeito, Mais-que-Perfeito), o verbo da oração dependente 
estará no Imperfeito do Subjuntivo.
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Complete com o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. Siga o 
modelo:

Tive medo que você perdesse a hora.

1. (vir) A diretora pediu que nós ___________ mais cedo.

2. (sair) Gabriel não deixou que eles ___________ mais cedo. 

3. (voltar) Tive medo de que ele ___________ a me procurar.

4. (pôr) Ela não quis que nós ___________ a mesa na sala de 
jantar, porque jantaríamos na cozinha. 

5. (abrir) Duvidei que qualquer ladrão ___________ o cofre. 

6. (ficar/prestar) Ela mandou que todos ___________quietos 
e ___________ atenção à palestra. 

7. (dar) Eu queria que você ___________ uma olhada 
novamente neste projeto. 

8. (vir) Era importante que ela ___________ com você. 

9. (jogar) Eu proibi que as crianças _____________ bola 
dentro de casa. 

10. (andar/conseguir) Ela mandou que eu ___________mais 
depressa para que ___________ pegar o táxi. 

11. (ficar) Nós fizemos questão de que eles ___________ em 
nossa casa. 

12. (ter) Ele queria comprar um carro que ________ 4 portas.

13. (conseguir) Fizemos tudo para que ele ____________o 
emprego. 

14. (estar) Não perdemos a calma, embora a situação ________ 
difícil.
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Passe o verbo principal para o Pretérito Perfeito do Indicativo. 
Faça as modificações que forem necessárias. Siga o modelo:

Ela duvida que nós possamos ajudá-la. Ela duvidou que nós 
pudéssemos ajudá-la.

Joana não quer que eu vá embora.
________________________________.
Duvido que Sandra venha.
________________________________.
Faço questão de4 que vocês participem da reunião amanhã de 
manhã.
___________________________________________________.
Ela pede um petisco que não seja oleoso.
_________________________________.
Exigimos que você faça um relatório completo.
________________________________________.
É importante que você pague o boleto antes do início das aulas.
___________________________________________________.
Ele deseja que sua ex-mulher seja feliz.
____________________________________.
Sinto que ele tenha tantos problemas e não possa resolvê-los.
___________________________________________________.
É melhor que você venha logo.
_________________________________.
Espero que você me compreenda e não me julgue mal.
_______________________________________________.

Ela sorri, embora esteja triste.

______________________________.

4 Fazer questão de = insistir, quando algo lhe é importante.
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Fazemos tudo para que você seja feliz.

_______________________________.

Duvidamos que você saiba fazer isso.

_______________________________.

Ele quer alguém que o ajude no escritório.
____________________________________.

Tatiana sai sem que a vejamos.
___________________________.

Passe o verbo principal para o Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
Faça as modificações necessárias. Siga o modelo:

Ela duvida que eu faça tudo sozinho. Ela duvidava que eu fizesse 
tudo sozinho.

É provável que ele fique mais uma semana no Brasil. 

____________________________________________.

É melhor que você espere aqui fora. 

_______________________________.

Queremos que você leia o prospecto do Fundo antes de investir. 

___________________________________________________.

Não temos certeza de que ele seja honesto.

________________________________________.

Eu espero que você venha a minha festa.

________________________________________.

É importante que você leia tudo atentamente.

________________________________________.

Gosto de você embora você não goste de mim.

________________________________________.
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Ele leva uma vida confortável embora ganhe pouco dinheiro 
fazendo bicos5.

___________________________________________________.

Eu explico devagar para que eles entendam tudo corretamente.

___________________________________________________.

Não vou a esta festa, mesmo que vocês me peçam.

___________________________________________________.

Eu sempre vou embora antes que eles cheguem, pois trabalhamos 
em turnos diferentes.

___________________________________________________
___________________.

A mãe canta para que a criança durma.

_____________________________________.

Ele precisa de alguém que compreenda o funcionamento do 
sistema tributário brasileiro.

___________________________________________________
________________________.

Basta que ele diga que me ama para que eu me case com ele.

________________________________________.

Eu não conheço ninguém que queira trabalhar aos finais de 
semana.

___________________________________________________.

5 Fazer bicos = fazer pequenos serviços.
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Revisão do Presente e Pretérito Imperfeito do 
Subjuntivo6

Complete com o verbo no tempo adequado:

1. (dizer) Duvidei que ele ___________ sim. 

2. (amar) Sinto que ela não me ___________.

3. (poder) Esperava que eles ___________vir. 

4. (poder) Espero que eles ___________ vir. 

5. (ter) É melhor que vocês ___________ paciência. 

6. (dizer) Ela fechou a porta antes que nós ___________” até 
logo”. 

7. (ter) Eu sonhava com um apartamento que ___________ 
vista para o mar. 

6 Caso o aluno tenha apresentado uma certa difi culdade nas unidades anteriores, 
esta unidade deverá ser feita em aula.
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8. (poder) Ele trabalhou mais na sexta feira para que 
___________ ficar em casa no sábado. 

9. (esperar) Não quero que você me ____________.

10. (falar) Ela não deixou que ele ____________.

11. (permitir) Duvido que ele ____________.

12. (saber) Ele quer uma esposa que ____________ cozinhar 
bem. 

13. (esquecer) Tenho medo de que você me ____________.

14. (esquecer) Tive medo de que você me ____________.

15. (querer) Você precisa ajudar seus colegas, mesmo que não 
____________.

Complete as sentenças livremente:

Faço questão de que Ana Maria _________________________

Não quero que João ________________________________

Pedro e Paulo disseram que talvez ________________________

Paula diz que talvez ________________________________

Receio que ______________________________________

Esperávamos que você ______________________________

Era provável que __________________________________

Convém que _____________________________________

Trabalhe conosco mesmo que _________________________

Aceito o trabalho, contanto que. ________________________

Prefiro que o gerente _______________________________

Ela precisa de um mecânico que ________________________

Tomara que ______________________________________

Foi pena que ____________________________________

Não acho que ____________________________________

Não encontrei ninguém que _________________________
Airamaia Chapina - 55 11 9 9398-8322 
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Futuro do Subjuntivo

Como é formado o Futuro do Subjuntivo?

O Futuro do Subjuntivo forma-se a partir da terceira pessoa do 
plural (ELES) do Pretérito Perfeito do Indicativo.

Retira-se -AM para encontrar a conjugação do Futuro do 
Subjuntivo.

MORAR

Eles moraram = morar7

Quando eu morar

Quando você morar 

Quando ele morar

7 Algumas conjugações do Futuro do Subjuntivo são iguais ao Infi nitivo e por isso 
algumas pessoas confundem. É necessário analisar a posição do verbo na sentença.
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Quando ela morar
Quando nós morarmos
Quando morarem
Quando eles morarem

Quando elas morarem8

Dê o Futuro do Subjuntivo a partir do Pretérito Perfeito do 
Indicativo. Siga o modelo:

        ter             eles tiveram                quando ele tiver
1. ter eles ___________ quando eu __________
2. comer eles ___________ quando eu __________
3. morar eles ___________ quando eu __________
4. fazer eles ___________ quando eu __________
5. ver eles ___________ quando eu __________
6. pedir eles ___________ quando eu __________
7. dizer eles ___________ quando eu __________
8. partir eles ___________ quando eu __________
9. ouvir eles ___________ quando eu __________
10. sair eles ___________ quando eu __________
11. dormir eles ___________ quando eu __________
12. subir eles ___________ quando eu __________
13. vender eles ___________ quando eu __________
14. vir eles ___________ quando eu __________
15. comprar eles ___________ quando eu __________
16. ler eles ___________ quando eu __________
17. trazer eles ___________ quando eu __________
18. pôr eles ___________ quando eu __________
19. preferir eles ___________ quando eu __________
20. servir eles ___________ quando eu __________
21. desistir eles ___________ quando eu __________

8 Cuidado para não confundir MORARAM e MORAREM. O primeiro verbo está no 
Pretérito Perfeito do Indicativo e o segundo está no Futuro do Subjuntivo.
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Dê o Futuro do Subjuntivo:

1. trazer quando ele ___________
2. querer quando eu ___________
3. dizer quando vocês ___________
4. poder quando ela ___________
5. comer quando nós ___________
6. sair quando você ___________
7. pedir quando elas ___________
8. desmoronar quando o prédio ___________
9. dizer quando a Paula ___________
10. subir quando nós ___________
11. patrocinar quando ele ___________
12. fazer quando vocês ___________
13. dormir quando eu ___________
14. vestir-se quando eu ___________
15. poluir quando eles ___________
16. ler quando nós ___________
17. pôr quando você ___________
18. ter quando eu ___________
19. desistir quando eles ___________
20. vender quando eu ___________
21. vir quando nós ___________
22. chover quando ___________
23. ver quando nós ___________
24. nevar quando ___________
25. extraviar quando eles ___________
26. assistir quando eu ___________
27. perder quando eles ___________
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Quando se usa o Futuro do Subjuntivo?

O Futuro do Subjuntivo expressa uma ação futura e deve ser 
usado depois das conjunções: quando, enquanto, logo que, 
assim que, depois que, se, como, sempre que, à medida que, 
conforme.

Mandarei os resultados quando puder.

 enquanto você quiser.

 logo que eu tiver.

 assim que eu obtiver.

 depois que Carlos chegar.

 se vocês quiserem.

 conforme der.

 sempre que for possível.

 à medida que for necessário.

Em orações introduzidas por: quem , todos os que, tudo quanto, 
tudo o que, onde, quanto, etc.

Receberei quem vier.

 aquele que vier.

 todos os que vierem.

 tudo quanto eles mandarem.

 onde você quiser.

 quanto quiser.

Orações do tipo:

Aconteça9 o que acontecer.

Haja o que houver.

Digam o que disserem.

Pensem o que pensarem.

Venha quem vier.

9 Presente do Subjuntivo/Imperativo.
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Complete com o Futuro do Subjuntivo. Siga o modelo:

Quando eu ___________ uma resposta, eu telefonarei. (ter)

Quando eu tiver uma resposta, eu telefonarei.

1. (querer) Se Deus ___________, tudo dará certo.

2. (entrar) Todos aplaudirão a cantora quando ela _________.

3. (poder) Ficaremos no Brasil enquanto ___________ mas 
isso dependerá do nosso visto.

4. (querer) Faça como ___________, não me importo.

5. (ter) Avisaremos quando ___________ notícias sobre o 
sequestro.

6. (dar10) Sairei logo que ___________. 

7. (saber) Telefonarei para você se ___________ de alguma 
coisa.

8. (caber) Levarei sua bagagem se ela ___________ no meu 
carro.

9. (chegar) Carlos trocará de roupa assim que ___________ 
em casa, pois ele tomou chuva e está todo ensopado11.

10. (estar) O aluno não falará enquanto o professor _________ 
explicando a matéria.

11. (estar) Venham visitar-me sempre que ___________ em 
São Paulo.

12. (ser) A criança disse que será bombeiro quando _________ 
adulta.

13. (ouvir) Elas prometeram que não abrirão a porta se 
___________ barulho no quintal.

10 Nesta sentença significa “Ser possível”. 
11 Molhado.
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14. (fazer) Quando ___________ calor, iremos à praia.

15. (chover) Enquanto ___________, não sairemos de casa.

16. (pedir) Ajude-os, quando eles ___________ auxílio.

17. (vir) Quando nós ___________, traremos um presente.

18. (estar) Enquanto o sinal ___________ vermelho, não 
poderemos passar.

19. (fazer) Conforme o trabalho que nós ___________  
ganharemos muito dinheiro.

20. (ver) Lembrarei o que aconteceu sempre que ___________ 
José.

21. (fechar) Depois que nós __________ as janelas, trancaremos 
todas as portas.

22. (poder) Pense em nós sempre que ___________.

23. (pôr) Sempre que você _____________ o carro no 
estacionamento, me avise antes.

24. (vir) Quando você ___________ ao Brasil, conhecerá 
muitos lugares interessantes.

25. (dar) Vou trabalhar aqui enquanto ___________.

Complete com os Futuros necessários: 

1. (racionar/passar) Se __________ a água, não __________ 
dificuldades. 

2. (superaquecer/fundir) Se o motor do carro ___________ 
ele ___________. 

3. (fracassar/ser) Se o projeto __________, ele __________ 
demitido.

4. (ultrapassar/receber) Se você ___________ a velocidade, 
___________ uma multa.
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5. Se o estado dele se ___________, nós ___________operá-
lo. (agravar/ter de)

6. Se ele se ___________ ao judaísmo, ele ___________ se 
casar com nossa filha. (converter/poder)

7. Se os guardas ___________ o documento do carro, 
_________ que pagar uma multa altíssima. (apreender/ter)

8. Se nosso chefe ___________ o projeto, ___________ a 
trabalhar amanhã mesmo. (aprovar/começar)

9. Se o MST12 se ___________ de nossas terras, nunca mais 
___________ reavê-las. (apropriar/conseguir)

10. ___________ um prazer se você ___________ conosco no 
Natal. (ser/cear)

11. Se o mel ___________, jogue-o fora. (cristalizar)

12. Se o seu joelho não ___________ em uma semana, ligue-
me. (desinchar)

13. Quando eu __________ o poder, muita coisa __________ 
(assumir/mudar)

14. Se você __________ a camisa do seu marido, ela __________ 
nova. (alvejar/parecer)

15. Se as tropas ___________, nós os ___________ (avançar/
atacar)

16. Se o diretor ___________, nós __________ mais pessoas. 
(autorizar/contratar)

17. Se o seu dente ___________, escove-o com bicarbonato de 
sódio. (amarelar)

18. Se você _________ a bola com mais força, você _________ 
cesta. (arremessar/fazer)

12 Movimento dos Sem-Terra
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19. Quando nós ___________ a melhor empresa para se 
trabalhar, reteremos nossos melhores profissionais. (ser)

20. Assim que eu ___________ (chegar) em casa, eu te ligo.

21. Depois que você ___________ (fazer) o relatório, envie-o 
para mim.

22. Se você ___________ (querer), ligue para mim.

Importante:

Embora haja muitas estruturas que exijam o uso do Futuro 
do Subjuntivo, é importante lembrar-se principalmente de: 
quando, assim que, depois que e se, pois são usadas o tempo 
todo; as demais dependerão das situações e aparecerão com 
muito menos frequência.
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Pretérito Perfeito Composto do Subjuntivo

O Pretérito Perfeito do Subjuntivo existe somente em sua forma 
composta, formado com o verbo auxiliar TER conjugado no 
Presente do Subjuntivo, seguido do Particípio Passado do verbo 
principal.

 É pena que eles tenham tomado esta decisão.

 Eu espero que ele já tenha feito o que eu lhe pedi.

 É necessário que ele já tenha agendado a entrevista.

Usamos este tempo verbal no âmbito da casualidade ou incerteza 
do modo subjuntivo para indicarmos um acontecimento 
suspostamente já concluído ou para falar de acontecimento 
futuro que estará concluído antes de outro.

 Tomara que ela tenha chegado em casa antes da chuva.

 Quando chegarmos em casa, espero que já tenham entregado 
a correspondência que estou esperando.
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Que eu tenha falado
Que você  tenha falado
Que ele  tenha falado
Que nós  tenhamos falado
Que vocês tenham falado
Que eles  tenham falado

Situação:
Mário falou com Pedro, mas Débora não sabe se Mário falou 
com ele.
Débora diz:
Eu espero que Mário tenha falado com Pedro.
(Caso não tivéssemos que usar o Subjuntivo composto na 
sentença acima, o equivalente seria falou.)

Situação:
Cristina ficou doente e não pôde ir ao “Show”. Camila está 
triste por isso.
Camila diz:
Estou triste que Cristina não tenha ido ao “Show”.
(Caso não tivéssemos que usar o Subjuntivo composto na 
sentença acima , o equivalente seria foi.)

Situação:
Carlos está procurando os documentos do carro há mais ou 
menos 3 horas e ainda não conseguiu achá-los, sua esposa 
também já os procurou por toda a casa e nada. Para a esposa de 
Carlos, ele os perdeu na rua.
A esposa diz:
Talvez você tenha perdido os documentos na rua.
(Caso não tivéssemos que usar o Subjuntivo composto na 
sentença acima, o equivalente seria perdeu.)
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Complete:

1. Ontem Mário fez uma entrevista, mas ainda não sabe se foi 
bem ou não na entrevista.

 A mãe de Mário diz: 

 Tomara que Mário __________ uma boa entrevista (fazer).

2. Mário disse para Maria que já conversou com Sampaio, seu 
chefe. Mas Maria não acredita nele.

 Maria diz: 

 Eu duvido que Mário ___________ com Sampaio. (falar)

3. Natália saiu atrasada para pegar o avião e o trânsito 
estava muito congestionado. Fernando, seu namorado, 
não conseguiu falar com ela e não sabe se ela conseguiu 
chegar a tempo para pegar o avião ou não e está muito 
preocupado.

 Fernando diz: 

 Eu receio que Natália não _________ embarcar. (conseguir)

4. O pai de Rodrigo morreu e Rodrigo está muito triste. 
Rafael, seu amigo, quer consolá-lo. 

 Rafael diz :

 Estou triste que seu pai _________ neste acidente. (morrer)

5. Pedro disse a Diogo que já terminou o trabalho, mas Diogo 
não acredita, pois era muito trabalho.

 Diogo diz:

 É impossível que ___________ todo o trabalho. (terminar) 
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6. Mário quer ir embora, pois já fez o relatório que o chefe lhe 
havia pedido. Então, Mário vai até o chefe e pede permissão 
para ir embora.

 O chefe diz: 

 Você pode ir embora desde que ____________ o relatório 
que eu lhe pedi. (fazer)

7. João estudou muito para a prova de matemática, mas 
mesmo assim não foi bem.

 João diz:

 Embora eu _____________ muito, não fui bem na prova. 
(estudar)

8. Mariana pergunta para Paula se Priscila foi à festa de 
ontem. Mas Paula não sabe pois ainda não falou com a 
amiga, Priscila.

 Paula responde:

 Não sei. Talvez ela ______________ (ir)
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Pretérito Mais-Que-Perfeito Composto do Subjuntivo 
(Condicional composto)

O Pretérito Mais-Que-Perfeito do Subjuntivo existe somente 
em sua forma composta, formado com o verbo auxiliar TER13 
conjugado no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo, seguido do 
Particípio Passado do verbo principal.

Se você tivesse corrido mais, você teria ganhado a prova.
Se ele tivesse administrado bem a empresa, ela não teria falido.
Se eu tivesse apostado, eu teria ganhado.
Se não tivéssemos errado o caminho, não teríamos atolado.
Se a corda tivesse arrebentado, eu teria morrido.
Se você tivesse atravessado a rua com cuidado, você não teria 
sido atropelado.

13 Pode-se usar o verbo HAVER como verbo auxiliar, embora seja menos comum no 
Brasil.
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Se o pânico tivesse se alastrado, teria sido uma calamidade.

Se tivesse estudado mais, teria tirado uma nota melhor. 

Se eles tivessem escutado seus pais, não teriam feito essa besteira.

Se eu tivesse estudado 

Se você tivesse estudado

Se ele tivesse estudado

Se nós tivéssemos estudado 

Se vocês tivessem estudado 

Se eles tivessem estudado 

O Pretérito Mais-Que-Perfeito do Subjuntivo é usado em 
hipóteses que contrariam um fato passado.

Complete com o Pretérito Mais-Que-Perfeito do Subjuntivo e, 
quando necessário, com o Futuro do Pretérito Composto14 (teria 
+ particípio)

Leia atentamente toda a sentença antes de completar:

1. (fabricar/ir) Se nós tivéssemos fabricado outros produtos, 
não teríamos ido à falência.

2. (convidar/vir) Se você me15 _________, eu ___________.

3. (esquecer/lembrar) Eu _________ o dia do seu aniversário 
se a minha secretária não me___________.

4. (escolher/aproveitar) Se você ___________ um hotel mais 
bonito, nós ___________ mais a viagem.

14 Equivalente ao Condicional Composto do Espanhol. Caso necessário, o professor 
deverá dar uma breve explicação ao aluno.

15 É comum os brasileiros colocarem o pronome oblíquo entre os verbos. Observe 
o exemplo: Eu teria esquecido o dia do seu aniversário se a minha secretária não 
tivesse me lembrado.
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5.  (ser/conquistar) Se ele ___________ menos arrogante, ele 
___________ me ___________.

6. (acordar/ir) Se Letícia _________ a tempo, ela _________ 
conosco ao Hopi Hari.

7. (acender/estragar) Se ele _________ a luz, ele __________ 
a surpresa.

8. (aceitar/barganhar) O escultor _________ menos dinheiro 
se você ___________ um pouco mais. 

9. (administrar/falir) Se ele ___________ bem a empresa, ela 
não ___________.

10. (apostar/ganhar) Se eu ___________, eu ___________. 

11. (errar/atolar) Se não _________ o caminho, não _________. 

12. (arrebentar/morrer) Se a corda __________ eu _________. 

13. (apressar) Eu me ___________ se eu soubesse que você 
estava me esperando.

14. (mastigar) Se você ___________ mais a comida, agora você 
não estaria com dor de estômago.

15. (guardar/roubar) Se você ___________ o dinheiro no 
banco, ninguém o ___________.

16. (parar) Se você ___________ seu carro no estacionamento, 
ele não teria sido roubado.

17. (chegar) O fogo ia queimar tudo, se os bombeiros não 
___________.

18. (salvar/morrer) Se ele não me _________, eu __________.

19. (trabalhar/ser demitido) Se você ___________ mais, não 
___________.

20. (vender/ser) Eu não ___________ as minhas ações, se não 
___________ necessário. 
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Futuro Composto do Subjuntivo

O Futuro Composto do Subjuntivo é formado com o verbo 
auxiliar “ter” conjugado no Futuro do Subjuntivo, seguido do 
Particípio Passado do verbo principal.

Quando eu tiver terminado tudo, eu lhe envio por e-mail.

Se ele já tiver chegado, eu te telefono.

Depois que você tiver protocolado todos os documentos, 
mande-os por Sedex. 
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Se eu tiver estudado

Se você tiver estudado

Se ele tiver estudado

Se nós tivermos estudado

Se vocês tiverem estudado

Se eles tiverem estudado

O Futuro Composto do Subjuntivo é usado para falar de um 
acontecimento futuro já concluído em relação a outro. 

Complete com o Futuro Composto do Subjuntivo16

1.  (chegar) Será tarde demais quando ela ___________.

2.  (encontrar) Quando eles ___________ o culpado, estarei 
longe daqui.

3.  (chegar) Quando a polícia ___________, os ladrões já 
terão ido embora.

4.  (terminar) Assim que todos ___________ de comer, 
serviremos a sobremesa.

5.  (fazer) Assim que nós ___________ as compras de 
supermercado, iremos ao Mercado Municipal para comprar 
frutas e peixe.

16 Este tempo verbal é pouco usado, normalmente se usa o Futuro do Subjuntivo 
Simples.
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Modo Imperativo

O Imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, 
um pedido, uma orientação, conselho (embora não deixe de ser 
uma ordem).

Vá embora já!

Dirija com mais calma.

Venha nos visitar.

Não estacione deste lado da rua.

Não faça isto!

Como você pode notar nas frases acima, o Imperativo pode ser 
afi rmativo e negativo.
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Presente  
do Indicativo

Imperativo 
afirmativo

Presente  
do Subjuntivo

Eu canto Que eu cante
Tu cantas → Canta tu Que tu cantes
Ele canta Cante você ← Que ele (você) cante
Nós cantamos Cantemos nós ← Que nós cantemos
Eles cantam Cantem vocês ← Que eles (vocês) cantem

As formas do Imperativo podem ser apresentadas seguidas de 
pronome17:

Fale (você)

Fala (tu)

Leia a receita da feijoada abaixo e observe o uso do Imperativo.

INGREDIENTES:
•	 1	kg	de	feijão	preto
•	 3	gomos	de	linguiça	defumada	de	calabresa
•	 3	gomos	de	paio
•	 1	kg	de	lombo	salgado
•	 200	g	de	bacon
•	 500	g	de	costelinha	salgada
•	 laranjas
•	 3	cebolas	picadas
•	 1	cabeça	de	alho	picados
•	 óleo	para	frituras
•	 3	folhas	de	louro
•	 50	g	de	salsinha	desidratada
•	 10	litros	de	água	fervente
•	 500	g	de	couve	manteiga

17 Os brasileiros normalmente no dia a dia não fazem distinção entre as duas 
formas.
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MODO DE PREPARO:

Na véspera:

1. Lave todas as carnes salgadas (lombo e costelinha), troque 
várias vezes a água.

2. Escolha o feijão e deixe de molho (reserve).

De manhã:

1. Troque mais 4 vezes a água das carnes para tirar o sal.

2. Limpe tirando o excesso de gordura e corte o lombo em 
cubos de 3,5 cm aproximadamente.

3. Corte as costelinhas com uma ou duas costelas cada.

4. Jogue água fervente para retirar o excesso de gordura.

5. Cubra com água fervente e ponha na pressão (fogo baixo) 
por aproximadamente 35 minutos ou até que fiquem18 
macias ao espetar o garfo.

6. Transfira apenas as carnes para outra panela comum, cubra 
com água fervente, deixe em fogo baixo e tampe.

7. Coloque o feijão na panela de pressão em fogo baixo por 30 
minutos.

8. Retire a pele da linguiça e do paio.

9. Corte a linguiça da grossura de 1 dedo, paio na grossura de 
2 dedos e o bacon em pedaços bem pequenos (reserve).

10. Assim que o feijão estiver quase cozido, sempre verificando 
a quantidade de água, acrescente a linguiça e o paio. Deixe 
cozinhar em fogo baixo sem pressão.

11. Em outra panela, ponha 2 colheres de óleo para fritar o 
bacon até que fiquem dourados, separe 2/3 para a couve, 
acrescente 2/3 do alho e frite e por último 2/3 da cebola até 
ficarem dourados.

12. Com uma escumadeira retire alguns grãos de feijão cozido 
e junte a esses temperos.

18 Presente do Subjuntivo, embora a conjugação seja a mesma do Imperativo.
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13. Devolva todos os temperos para a panela com o feijão, 
acrescente o louro e tampe sem pressão.

14. Deixe cozinhar em fogo baixo e aos poucos, acrescente as 
demais carnes com a escumadeira.

15. Tenha sempre à mão a chaleira com água fervente.

16. Se sua panela não for muito grande, você precisará de duas 
panelas para acomodar as carnes com o feijão, experimente 
o sal e deixe ferver por mais 10 minutos e acrescente a 
salsa.

17. Desligue o fogo e sirva com arroz branco, couve, farofa e 
laranja.

Couve:

1. Corte em tirinhas ou compre já cortada a couve manteiga.

2. Coloque em uma panela 2 colheres de óleo, frite a cebola 
restante e depois o alho restante. Acrescente o bacon já 
frito, sempre mexendo para não queimar.

3. Junte a couve e mexa para misturar bem todos os 
ingredientes

4. Acrescente o sal e deixe cozinhar na própria água por 2 
minutos, mas sempre mexendo e soltando as tirinhas.

Laranjas:

1. Descasque e corte em rodelas o número de laranjas igual a 
convidados e deixe na frente de cada prato

a) Que pessoa gramatical o autor da receita utilizou, TU ou 
VOCÊ?
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Imperativo Negativo

Quando construímos uma frase no Imperativo negativo, a regra 
é usar o advérbio NÃO que indica negação e a terceira pessoa 
do singular (Você) do Imperativo que corresponde ao Presente do 
Subjuntivo.

Veja os exemplos abaixo de Imperativos19:

Não grite no meu ouvido!

Não faça isso!

Não se culpe tanto pelo acontecido!

Não guarde mágoas!

Dê o Imperativo

(ter) ___________ paciência.

(ver) ___________ que legal!

(ficar) ___________ quieto!

(fingir) ___________ que está tudo bem para que ele não 
desconfie de nada.

(fritar) ___________ dois ovos para mim.

(guardar) ___________ esta faca.

(preservar) ___________ a natureza.

(puxar) Puxe a porta.

(torcer) Não ___________ esta blusa.

(tomar) ___________ xarope para parar de tossir.

(trancar) ___________ bem as portas.

(aplicar) __________ duas gotas deste colírio três vezes ao dia.

19 Todos os verbos abaixo são conjugados da mesma forma que o Presente do 
Subjuntivo.
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(apontar) Não ___________ o dedo para mim.

(aproximar) Não se ___________ de mim.

(ligar) _________-me para combinarmos de sair um dia desses.

(controlar) ___________-se!

(cultivar) ___________ sempre bons pensamentos.
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Revisão dos Subjuntivos: Presente, Pretérito 
Imperfeito e Futuro

Conjugue os verbos abaixo no Presente, Pretérito Imperfeito e 
Futuro do Subjuntivo20:

Infi nitivo Presente Pret.Imp. Futuro
1. ser __________ __________ __________

2. conversar __________ __________ __________

3. limpar __________ __________ __________

4. beber __________ __________ __________

5. viajar __________ __________ __________

6. escrever __________ __________ __________

20 Em aula é recomendável que o aluno faça o exercício oralmente e apenas preen-
cha as lacunas dos verbos que tiver difi culdade. Em casa, todas as lacunas deverão 
ser preenchidas.
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Infinitivo Presente Pret.Imp. Futuro
7. abrir __________ __________ __________

8. desistir __________ __________ __________

9. estar __________ __________ __________

10. ter __________ __________ __________

11. ir __________ __________ __________

12. falar __________ __________ __________

13. ficar __________ __________ __________

14. começar __________ __________ __________

15. julgar __________ __________ __________

16. odiar __________ __________ __________

17. passear __________ __________ __________

18. dar __________ __________ __________

19. comer __________ __________ __________

20. pedir __________ __________ __________

21. agradecer __________ __________ __________

22. proteger __________ __________ __________

23. erguer __________ __________ __________

24. doer __________ __________ __________

25. perder __________ __________ __________

26. olhar __________ __________ __________

27. valer __________ __________ __________

28. crer __________ __________ __________

29. caber __________ __________ __________

30. querer __________ __________ __________

31. dizer __________ __________ __________

32. poder __________ __________ __________
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Infinitivo Presente Pret.Imp. Futuro
33. saber __________ __________ __________

34. envolver __________ __________ __________

35. trazer __________ __________ __________

36. ver __________ __________ __________

37. fazer __________ __________ __________

38. dividir __________ __________ __________

39. fingir __________ __________ __________

40. seguir __________ __________ __________

41. possuir __________ __________ __________

42. conduzir __________ __________ __________

43. construir __________ __________ __________

44. dissimular __________ __________ __________

45. vestir __________ __________ __________

46. agredir __________ __________ __________

47. dormir __________ __________ __________

48. subir __________ __________ __________

49. ouvir __________ __________ __________

50. pedir __________ __________ __________

51. rir __________ __________ __________

52. cair __________ __________ __________

53. mentir __________ __________ __________

54. vir __________ __________ __________

55. pôr __________ __________ __________

56. engolir __________ __________ __________
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Complete:

Ser

1. Aceitarei o trabalho no Brasil se a proposta ________ boa.

2. Aceitarei o trabalho no Brasil caso a proposta _______ boa.

3. Aceitaria o trabalho no Brasil se a proposta ________ boa.

4. Aceitaria o trabalho no Brasil caso a proposta _______ boa.

5. Teria aceitado o trabalho no Brasil se a proposta _______ boa.

Ler

1. Você saberá o que está acontecendo, se ________ os jornais.

2. Você saberá o que está acontecendo, caso __________ os 
jornais.

3. Você saberia o que está acontecendo, se __________ os 
jornais.

4. Você saberia o que está acontecendo, caso __________ os 
jornais.

5. Você teria sabido o que aconteceu, se ________ os jornais.

Ouvir

1. Você entenderá o problema, se me __________ atentamente, 
sem me interromper.

2. Você entenderá o problema, caso me ________ atentamente, 
sem me interromper.

3. Você entenderá o problema, contanto que me __________ 
atentamente, sem me interromper.

4. Você entenderia o problema, se me _________ atentamente, 
sem me interromper.

5. Você entenderia o problema, caso me ____________ 
atentamente, sem me interromper.

6. Você teria entendido o problema, se _________ atentamente, 
sem me interromper.
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Pagar

Aceitarei o trabalho se eles me __________ em dólar.

Aceitarei o trabalho desde que eles me __________ em dólar.

Aceitarei o trabalho caso eles me __________ em dólar.

Aceitaria o trabalho se eles me __________ em dólar.

Teria aceitado o trabalho se eles me __________ em dólar. 

Preferir

1. Servirei moqueca sem dendê se meus amigos __________.

2. Servirei moqueca sem dendê a não ser que meus amigos 
__________ com dendê.

3. Serviria moqueca sem dendê se meus amigos __________.

4. Teria servido sem dendê, se meus amigos __________.

Complete com o Subjuntivo:

1. (dar) Tomara que ___________ tudo certo. 

2. (vir) Talvez ele não ___________.

3. (arrecadar) Depois que ___________ o que necessitamos, 
vamos começar a nossa campanha eleitoral. 

4. (estar) Faremos um teste para ver se as vacas estão com o 
mal da vaca louca. As vacas que ___________ contaminadas 
serão sacrificadas. 

5. (ligar/fazer) Eu quero que você ___________ para o hotel 
e ___________ uma reserva, por favor. 

6. (atrasar-se) É possível que ele ___________ um pouco. 

7. (ser) Se eu ___________ convocado para a reunião, eu 
comparecerei. Caso contrário, não. 

8. (cochilar) Se você ___________ dirigindo, todos nós 
morreremos.
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9. (ter) Quando eu ___________ terminado de catar todas as 
latinhas vazias, eu as venderei. 

10. (ser) Espero que ele ___________ muito feliz. 

Complete as sentenças abaixo com os Tempos Compostos do 
Subjuntivo:

1. (conseguir) Espero que Rafael ___________ os documentos 
necessários.

2. (contar) Mesmo que ele ___________ a verdade, ninguém 
teria acreditado.

3. (chegar) Telefonarei para vocês quando Mariana 
____________.

4. (ser) Embora nós ___________ bons amigos, nunca mais 
nos vimos.

5. (terminar) Assim que ___________ de pagar meu carro, 
comprarei um terreno.

6. (fazer) Sinto que elas não ___________ progresso.

7. (obter) Depois que ___________ as informações 
necessárias, resolveremos o que faremos.

8. (ler) É provável que ela já ___________ a notícia nos 
jornais.

9. (insistir) Eu nunca teria feito este negócio, se você não 
___________. 

10. (acabar) Apenas vá embora quando ___________ o seu 
trabalho.

11. (chegar) Tomara que ele ___________ a tempo.

12. (chover) Se não ___________ ontem, eu teria ido ao 
cinema.

13. (esperar) Teríamos perdido o negócio, se nós ___________ 
até Sexta.
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14. (deixar) Assim que ___________ nossas coisas no hotel, 
sairemos para passear pela cidade.

15. (ver) Lembro-me muito bem dele embora só o ___________ 
algumas vezes.

16. Telefone-me, assim que você ___________ a encomenda.
(receber)

17. Embora eu não ___________ (ganhar) o que eu pedi de 
aniversário, eu fiquei muito feliz com o presente.

18. Quando eu ___________ (terminar), eu irei embora.
19. Embora eu ___________ (achar) a chave, eu não consegui 

abrir a porta.
20. Embora eu ___________, eu não estou conseguindo abrir 

a porta.

Responda de acordo com a sugestão e complete adequadamente 
(em alguns exercícios há mais de uma possibilidade):

1. Sua empresa abriu uma filial na África do Sul, mas não lhe 
ofereceu uma vaga.

 Se a empresa _________________ você teria aceitado? 
(oferecer)

 Não, eu não ________________ (aceitar)

2. Você não passou num processo seletivo porque não sabia 
falar inglês, era necessário inglês fluente.

 Você teria passado se ________________ (estudar) inglês? 

3. Mário, você sabe quem trouxe estas coisas para cá? 
 Mário: Talvez a Joana ________________.

4. Adriano: Como foi na Tailândia?
 Andréia: Eu não fui para a Tailândia, fui para a China.
 Adriano: Ah! Eu pensei que você ________________.
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5. Frederico me disse que já tinha mandado os relatórios, 
mas eu não acreditei. No dia seguinte, eu fui verificar e os 
relatórios tinham sido enviados.

 Eu duvidei que Frederico ________________ (mandar) os 
relatórios.

6. Patrícia tinha uma reunião muito importante às 8h da 
manhã, mas houve um alagamento na Marginal e você não 
sabe ainda se ela conseguiu chegar a tempo.

 (Já são 10h e você ainda não teve nenhuma posição a 
respeito.)

 Você diz a Isaura: 

 Tomara que ela ________________ (chegar) a tempo para 
a reunião. 

7. Maria fez uma festa ontem, mas não o convidou.

 A: Por que você não foi à festa de Maria ontem? 

 B: Porque ela não me convidou.

 A: Se Maria ________________, você teria ido? (convidar)

 B: Sim, eu __________________. (ir)

Siga o exemplo, faça uma sentença usando SE. Não mude o 
sentido da frase.

Eu não fui à festa de Maria porque eu não fui convidada.

Se eu tivesse sido convidada, eu teria ido à festa. (voz passiva)

Se Maria tivesse me convidado, eu teria ido à festa.

Eu não vou à festa de Maria porque eu não fui convidada.

____________________________________________________
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Eu não sei se eu irei à festa porque não sei se eu serei convidada.

____________________________________________________

Eu não irei à festa porque eu não poderei ir.

____________________________________________________

Eu estou com dor de cabeça porque eu não tomei o remédio 
para pressão alta.

____________________________________________________
Caso eu não tome o remédio de pressão alta, eu ficarei com dor 
de cabeça.
____________________________________________________
Ontem eu tive uma dor de cabeça porque eu não tomei o 
remédio para pressão alta.
____________________________________________________
Eu não vou contratá-lo porque ele não tem as qualificações 
necessárias para o cargo.
____________________________________________________
Eu não sei se eu irei contratá-lo porque não sei se ele tem as 
qualificações necessárias para o cargo.
____________________________________________________
Eu não o contratei porque ele não tinha as qualificações 
necessárias para o cargo.
____________________________________________________
Eu não fui contratado pelo Jorge porque eu não tinha as 
qualificações necessárias para o cargo.
____________________________________________________
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Reescreva as orações abaixo, usando a conjunção EMBORA, 
não mude o sentido da sentença:

1. Eu não quero ir à festa, mas eu vou.
____________________________________________________
2. Eu não queria ir à festa, mas eu fui.
____________________________________________________
3. Eu não estou com fome, mas vou comer.
____________________________________________________
4. Eu não estava com fome, mas eu comi.
____________________________________________________
5. Eu tive oportunidade de comprar aquela casa, mas não 

comprei.
____________________________________________________

6. Eu estudei muito, mas não fui bem na prova.

____________________________________________________

7. Eu estudava muito, mas não ia bem nas provas.

____________________________________________________

8. Eu estudo muito, mas não vou bem nas provas.

____________________________________________________

9. Eu fiz tudo que podia para salvá-la, mas não consegui.

____________________________________________________
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Faca sentenças de acordo com o modelo. Comece-as utilizando 
a sentença:

Se eu soubesse .....

Se eu soubesse que o Lula seria tão corrupto e se envolveria com o 
Mensalão21, eu não teria votado nele.

1. Você comeu uma ostra estragada.

 Se eu soubesse que a ostra estava estragada, eu não a teria 
comido.

2. Você emprestou dinheiro para um amigo e ele não te pagou.

____________________________________________________

3. Você contratou um péssimo funcionário.

____________________________________________________

4. Você deixou de comprar umas ações que dobraram nos 
últimos anos.

____________________________________________________

5. Você bebeu muito e teve uma ressaca horrível e não 
conseguiu ir a uma reunião importante.

____________________________________________________

6. Você comprou um sapato que faz bolhas no seu pé.

____________________________________________________

7. Você abriu um anexo infectado no seu computador e pegou 
um vírus.

____________________________________________________

21 O maior esquema de corrupção descoberto no Brasil.
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Revisão: Voz passiva

Estabeleça o diálogo em sua resposta. Siga o modelo:

– Vocês já fi zeram o que eu lhes pedi?

– Ainda não. Mas tudo será feito amanhã de manhã.

1. – O restaurante já entregou a minha comida?

 – Já. Ela __________________ há 5 minutos.

2. – Pedro, você pode assinar este cheque?

 – Não. Ele só ______________ pelo presidente da empresa.

3. – O diretor autorizou a compra da nova máquina?

 – Não. Ele normalmente não autoriza gastos tão altos. Eu 
duvido que a compra _____________.
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4. – O médico já examinou os bebês da UTI?

 – Não houve tempo. Os bebês ______________ daqui a 5 
minutos pelo próximo médico de plantão.

5. – A diretoria já apresentou a nova planta da fábrica?

 – Quando eu saí da sala, a nova planta ainda não _________.

6. – O casarão foi demolido?

 – Graças a Deus não. Teria sido uma pena se ele __________.

7. – O assassino em série foi preso?

 – Ainda não. Será um alívio para todos quando ele 
____________.

8. – A reunião foi adiada?

 – Não sei, mas duvido que ela ______________.

9. – Você conheceu a antiga fábrica de chocolate antes de ser 
demolida?

 – Não. Quando me mudei para cá, ela já ______________.

10. – Você acha que eles estão fazendo aquele trabalho?

 – Sinto muito, mas ultimamente nada ______________.
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Exercícios Extras dos Subjuntivos: Presente, Pretérito 
Imperfeito e Futuro

Complete:

1. (envolver) Para assar o peixe, é melhor que você o 
_____________ num papel alumínio.

2. (interceder) Neste caso, era impossível que ele ___________ 
por você.

3. (espremer/acrescentar) Para fazer uma caipirinha basta que 
você ____________ dois limões e _____________ açúcar e 
pinga.

4. (interromper) Eu não quero que você me _____________
novamente.

5. (bater/misturar) É necessário que você _____________ as 
claras em neve e depois _____________ o açúcar para fazer 
o suspiro. 
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6. (prometer)Embora ele sempre _____________  que nunca 
mais a trairá, ele nunca cumpre o prometido.

7. (estragar/feder) Coloquei o peixe na geladeira para que 
não _____________ e _____________.

8. (julgar/condenar) Quero que o juiz _____________ este 
assassino e o _____________ à prisão perpétua.

9. (odiar) Espero que ele não me _____________ por isso.

10. (melhorar) Espero que você _____________ logo.

11. (medir) É melhor que você _____________ as palavras 
para falar comigo.

12. (mastigar) Para você emagrecer, era necessário que você 
_____________ a comida no mínimo vinte vezes.

13. (machucar) Espero que você não se _____________.

14. (levar) Joãozinho quer que eu o _____________ a uma 
festa hoje à noite.

15. (querer) Podemos marcar a reunião para quando você 
_____________. 

16. (cumprir) Espero que você ___________ com a sua palavra.

17. (confessar) Eles esperam que os terroristas _____________ 
toda a verdade.

18. (obter) Quando eles ________________ as provas 
necessárias, eles poderão prendê-lo.

19. (aquecer) É necessário que os atletas se _____________ 
antes do jogo.

20. (ajudar) Você quer que eu o _____________ de novo?

21. (afogar) Espero que eles não se _____________.

22. (importar) Espero que no ano que vem nós ____________ 
menos produtos.
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23. (fazer) Se o governo brasileiro ______________ tudo 
o que prometeu durante a campanha eleitoral, nós nos 
tornaremos uma grande potência.

24. (esquecer/relaxar) Quero que você _____________ todos 
os seus problemas e _____________.

25. (disfarçar) Você é muito famosa, por isso é melhor que 
você se _____________ bem antes de sair.

26. (desenvolver) Talvez ele _____________ outro software 
para a empresa.

27. (ser) Eu lhe darei tudo que eu tenho para que você 
_____________ feliz.

28. (recuperar) Esperava que ela se _____________ logo.

29. (vir) Receio que ele não _____________.

30. (precisar) Espero que você não _____________ da minha 
ajuda, porque eu não a ajudarei.

31. (habituar) Espero que você se _____________ à nova vida.

32. (poder) Se ele _____________, eu o encontrarei amanhã 
de manhã para conversar.

33. (evitar) É melhor que vocês _____________ dormir muito 
tarde.

34. (renovar) É necessário que as pessoas _____________ o 
visto de 10 em 10 anos.

35. (repetir) Espero que isto não se _____________.

36. (pagar) Sempre que saímos, Paulo paga a conta. Ele nunca 
permitiu que eu _____________ a conta.

37. Roberta disse que quer fazer “Rappel”. Eu duvido que ela 
_____________ (ter) coragem.

38. (ir) Patrícia não sabe se vai poder ir ao churrasco. Ela disse 
que talvez ela _____________. 
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39. (estudar) Mário foi admitido em Harvard. Todos estão muito 
felizes. Todos estão contentes que ele _____________ lá.

40. (fazer) Rosa, você quer eu _____________ um cafezinho 
fresquinho?

41. (fazer) Rosa, você gostaria que eu _____________ um 
cafezinho fresquinho?

42. (continuar) Sandra nunca termina nada que começa. Eu 
duvido que ela _____________ o curso de Francês.

43. (dirigir/ser) Eu tenho medo que ele _____________ bêbado 
e que ____________ parado pela polícia.

44. (ficar/conseguir) Exijo que vocês _____________ quietos 
para que eu _____________ dormir.

45. (dizer) Peço que você não _____________ nada a ele. Eu 
mesma quero contar toda a verdade.

46. (borrifar/estar) É necessário que vocês _____________ um 
pouco de água nas folhas desta planta quando ___________ 
muito quente. 

47. (reflorestar) Era imprescindível que o governo __________ 
toda esta área. 

Airamaia Chapina - 55 11 9 9398-8322 
aira@schola-sp.com.br




