
 

Aula 
37B Os Futuros Compostos do Indicativo 

Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar e um 
verbo principal. O verbo auxiliar sofre flexão em tempo e pessoa, enquanto o 
verbo principal permanece sempre no particípio. 

O verbo ter é o verbo auxiliar mais usado, embora possa ser usado também 
o verbo haver. 

TEMPOS COMPOSTOS DO FUTURO DO INDICATIVO 

Tempo composto Formação Verbo estudar 
Futuro do presente 
composto do indicativo 

Verbo auxiliar ter: 
futuro do presente simples 
do indicativo 
Verbo principal: 
particípio 

(Eu) terei estudado 
(Tu) terás estudado 
(Ele) terá estudado 
(Nós) teremos estudado 
(Vós) tereis estudado 
(Eles) terão estudado 

Futuro do pretérito 
composto do indicativo 

Verbo auxiliar ter: 
futuro do pretérito simples 
do indicativo 
Verbo principal: 
particípio 

(Eu) teria estudado 
(Tu) terias estudado 
(Ele) teria estudado 
(Nós) teríamos estudado 
(Vós) teríeis estudado 
(Eles) teriam estudado 

USO DOS FUTUROS COMPOSTOS DO INDICATIVO 

Futuro do presente composto do indicativo: 
Indica uma ação que ocorrerá no futuro em relação ao momento da fala 
Ex.: Em alguns minutos eu terei terminado a lição. 
Indica uma ação que ocorrerá no futuro, mas que estará terminada antes de 
outra ação futura. 
Ex.: Antes de ir para o trabalho, eu terei visto você na academia. 
Ex.: Se chegar muito tarde, haverei sentido sua falta antes de dormir. 
 

Futuro do pretérito composto do indicativo: 
Indica uma ação que poderia ter acontecido, mas que fica condicionada a outra 
ação passada. 
Ex.: Eu teria visto seu irmão se ele tivesse ido ao parque. 
Ex.: Nós haveríamos ganhado se todos tivessem colaborado. 

UTILIZAÇÃO DO GERÚNDIO NAS LOCUÇÕES VERBAIS. 

O gerúndio somente é utilizado para indicar uma ação em andamento em um 
momento específico. Ex. Quando você chegar eu estarei dormindo. 

 
01. Construa um quadro como o modelo abaixo para cada tempo pretérito do  

 
a) Que locução verbal indicando uma ação futura encontramos da tirinha? 
b) Em que tempo ela está e por qual verbo pode ser trocada? 
c) As tirinhas da Mafalda geralmente abordam assuntos relevantes de forma 
engraçada. Qual é o tema apresentado ao leitor e a que reflexão ele nos leva. 
d) Fale sobre o aspecto cômico presente na tirinha. 
02. Analise o comunicado 
ao lado: 
a) Que expressão indica 
uma ação futura? 
b) Esta expressão utiliza o 
gerúndio em sua 
construção. Você diria que 
foi construída de forma 
adequada? Explique. 
03. Complete as frases abaixo com futuro do presente composto do indicativo 
a) Quando você chegar ao ginásio, eu já XXXX 6 km. (Caminhar) 
b) Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já XXXX. (Partir) 
c) Quando ele chegar em casa, nós já XXXX também. (Chegar) 
04. Complete as frases abaixo com futuro do pretérito composto do indicativo 
a) Eu XXXX todos os dias desse ano, se não estivesse trabalhando tanto. (Caminhar) 
b) Eu XXXX no instituto, se não me tivesse mudado de cidade. (Estudar) 
c) Eu XXXX mais uma vez nele, se ele me tivesse prometido não mais me trair. (Confiar) 
05. Na frase “Aquela prova teria sido fácil se você estudasse”, qual é o tempo 
da forma verbal sublinhada e por que ela foi usada nesse tempo?  


