
40 O futuro do subjuntivo em português 
 

 
 
 
A PERGUNTA DA VEZ 
 
Se você a ver, ou vir, beije-a uma vez por mim? 
Se você manter a temperatura, o motor economizará gasolina. Ou: Se você mantiver a 
temperatura, o motor economizará gasolina? 
 
 
  
UMA GOTA DE GRAMÁTICA 
 
Os modos verbais são três: o indicativo, que exprime fatos; o subjuntivo, que exprime uma 
hipótese ou ação dependente de outra ação; e o imperativo, que exprime uma ordem, um 
pedido. Tem especial relevância o futuro do subjuntivo, que confunde até mesmo usuários 
escolarizados da língua. Com os verbos regulares, é difícil errar, pois têm forma igual ao 
infinitivo. Ex.: Se você cantar bem, será muito aplaudido. Mas com os verbos irregulares, a 
coisa muda. Isso acontece porque o futuro do subjuntivo é um tempo derivado de outro tempo: 
o pretérito perfeito do indicativo, precisamente da 1ª pessoa do plural. 
  
Exemplos: 
Verbo fazer: Ontem fize(mos) um bom artigo jurídico. Se você fizer um bom artigo, poderá 
publicá-lo. 
Verbo pôr: Ontem puse(mos) livros na estante. Se você puser a garrafa aí, ela vai cair. 
Verbo querer: Ontem quise(mos) uma pizza. Se acaso me quiseres, eu também vou te querer. 
Verbo ter: Ontem tive(mos) uma grande surpresa. Quando você tiver tempo, passe lá em casa. 
Outros verbos: ver - vi(mos) - vir; dizer: disse(mos) - disser; vir - vie(mos) - vier; ir - fo(mos) - 
for; propor - propuse(mos) - propuser; manter - mantive(mos) - mantiver; haver - houvemos - 
houver; estar - estive(mos) - estiver; trazer - trouxe(mos) - trouxer. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
Empregue corretamente os verbos indicados em cada uma das seguintes frases: 
  
1.      Se você ______ (vir) me perguntar por onde andei, no tempo em que você 
sonhava... 
2.      Se você ______ (dizer) que eu desatino, amor, saiba que isso em mim provoca 
imensa dor. 
3.      Quando o meu bem-querer me ______ (ver), estou certa que há de vir atrás. 
4.      Se ______ (haver) desistências, vocês serão comunicados. 
5.      Se o deputado _____________ (propor) a emenda de novo, poderá ser vaiado. 
6.      Se você _______ (ir), eu não vou; se ______ (estar) lá, vou sair. 
7.      Se ele ________ (manter) a proposta, eu vou aceitar. 
8.      Se você __________ (ter) notícias dela, avise-me. 
9.      Se você ________ (querer) ir ao cinema, veja uma comédia. 
10. Se você ________ (fazer) bolo, traga para o lanche; se o ________ (trazer), 
reparta-o. 
  
  
 
  
  
 
DA PRÓXIMA VEZ: Uso do HAJA VISTA 

 

 

 

 

 

 

Respostas às questões 

1) vier;  

2) disser;  

3) vir;  

4) houver;  

5) propuser;  

6) for/estiver;  

7) mantiver;  

8) tiver;  

9) quiser;  

10) fizer/trouxer. 


