
 

Aula 
37A Uso dos Futuros do Modo Indicativo 

São três os tempos básicos: presente, passado (pretérito) e futuro. Nessa 
aula abordaremos exclusivamente os tempos Futuros do modo Indicativo. Para 
ilustrar a construção desse tempo verbal, observe os quadros abaixo: 
 

FUTURO DO PRESENTE 
Exprime um fato posterior ao momento em que se fala, tido como certo. 
Ex.: " Os meus pais chegarão amanhã.", "As aulas começarão logo." 
Pode ser empregado para exprimir ideia de incerteza, de dúvida. Ex.: "Serei 
eu o único culpado?" 

 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Des. Temp. 
1º 2º / 3º Conj. 

Desinência 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR     
Eu cant aREi vend eREi part iREi RE i 
Tu cant aRÁs vend eRÁs part iRÁs RA s 
Ele(a) cant aRÁ vend eRÁ part iRÁ RA Ø 
Nós cant aREmos vend eREmos part iREmos RE mos 
Vós cant aREis vend eREis part iREis RE is 
Eles(as) cant aRÃo vend eRÃo part iRÃo RA o 

 

FUTURO DO PRETÉRITO 
Exprime um fato futuro tomado em relação a um fato passado. Ex.: "Ontem 
você me disse que viria à escola." 
Também pode ser usado para indicar incerteza, dúvida. Ex.: "Seriam mais 
ou menos dez horas quando ele chegou." 
Usa-se em vez do presente do indicativo ou do imperativo, como forma de 
cortesia, de boa educação. Ex.: "Você me faria um favor?" 

 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Des. Temp. 
1º 2º / 3º Conj. 

Desinência 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR     
Eu cant aRIA vend eRIA part iRIA RIA Ø 
Tu cant aRIAs vend eRIAs part iRIAs RIA s 
Ele(a) cant aRIA vend eRIA part iRIA RIA Ø 
Nós cant aRÍAmos vend eRÍAmos part iRÍAmos RIA mos 
Vós cant aRÍEis vend eRÍEis part iRÍEis RIE is 
Eles(as) cant aRIAm vend eRIAm part iRIAm RIA m 

Locução Verbal: O futuro também pode ser construído com uma locução verbal. Ex.: 
Meus pais vão chegar amanhã. Você poderia fazer o favor de limpar os pés? 

 
01. Passe os verbos, listados abaixo, para o tempo futuro do presente: 
a) sabe:    b) acreditam:    c) fiz:    d) convida: 
02. Passe os verbos, listados abaixo, para o tempo futuro do pretérito: 
a) veem:    b) escrevem:    c) leio:    d) é: 

03. Leia a tirinha abaixo: 

 
a) Quais são os verbos e locuções verbais presentes na tirinha? 
b) No trecho “Será que vão me interrogar...” o verbo destacado expressa o quê? 
c) Ainda em “Será que vão me interrogar...” podemos trocar dois verbos por apenas um? Qual? 
d) Em “...achei que as consequências seriam mais assustadoras.” explique por 
que foi usado o futuro do pretérito. 

04. Leia o texto abaixo e responda: 

Meu universo particular 
Se você conhecesse o Fred, saberia que seus olhos vão brilhar ao 

correr por estas páginas, ao mesmo tempo que um lindo sorriso – ou dois – se 
abrirá em seu rosto. Saberia que cada palavra terá um quê de diversão e 
sinceridade, e vai embalar você em uma conversa tão gostosa que a vontade 
de passar horas folheando este livro será imensa. Provavelmente você 
também sabe que ele ama compartilhar momentos e acredita verdadeiramente 
que a vida só faz sentido quando se tem alguns sonhos, lembranças, risos, 
cobertores e abraços. E, claro, alguém especial com quem dividir tudo isso. 
Aqui, ele abre seu universo particular e te convida para fazer o mesmo. Mas, 
caso você ainda não conheça o Fred, esta é a sua chance de se deliciar com 
esta coletânea de frases que traz o melhor dele. Você com certeza vai adorar. 

Fonte: Disponível em: http://www.editorasaraiva.com.br 
 

a) Retire do texto os verbos que se encontram no futuro do presente. 
b) Retire do texto os verbos que se encontram no futuro do pretérito. 
c) Quais são as locuções verbais presentes no texto? 
d) Com que propósito este texto foi construído? Qual seu objetivo? 


