
 

Aula 
38A Uso do Modo Subjuntivo 

O subjuntivo apresenta o fato de modo incerto, impreciso, duvidoso. 
Normalmente é empregado em orações que dependem de outras (subordinadas). 
Ex.: "Nós viajaríamos agora / se fizesse calor." 

    Oração principal  Oração subordinada 

PRESENTE 
É empregado nas orações subordinadas para expressar fatos presentes 
ou futuros. Ex.: "É justo que eles fiquem." (presente), "Desejo que todos 
compareçam." (futuro) 
Usado em orações independentes, é utilizado para exprimir desejo. Ex.: 
"Deus me proteja.", "Quero chova hoje!"; Espero que eu ganhe aquele prêmio! 

 
1ª conjugação. 2ª conjugação. 3ª conjugação. 

Des. Temp. 
1º Conj 

Des. Temp. 
2º / 3º Conj. 

Desinência 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR       
Que eu cant E vend A part A E A o 
Que tu cant Es vend As part As E A s 
Que ele(a) cant E vend A part A E A Ø 
Que nós cant Emos vend Amos part Amos E A mos 
Que vós cant Eis vend Ais part Ais E A is 
Que Eles(as) cant Em vend Am part Am E A m 

 

PRETÉRITO IMPERFEITO 
Indica uma ação passada, presente ou futura em relação ao verbo da 
oração principal. Ex.: "Se neste momento eu tivesse coragem, contaria a 
verdade." (presente), "Mesmo se saísse antes, não teria chegado a tempo." 
(passado), "Ficaria feliz se ele fosse à minha casa." (futuro). 

 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Des. Temp. 
1º 2º / 3º Conj. 

Desinên. 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR     
Se eu cant aSSE vend eSSE part iSSE SSE Ø 
Se tu cant aSSEs vend eSSEs part iSSEs SSE s 
Se ele(a) cant aSSE vend eSSE part iSSE SSE Ø 
Se nós cant áSSEmos vend êSSEmos part íSSEmos SSE mos 
Se vós cant áSSEis vend êSSEis part íSSEis SSE is 
Se Eles(as) cant aSSEM vend eSSEm part iSSEm SSE m 

FUTURO 
É empregado em orações subordinadas para indicar eventualidade, 
possibilidade no futuro. Expressa uma condição. Ex.: "Farei o trabalho 
quando tiver tempo.", "Poderá brincar se você fizer os exercícios." 

 
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

Des. Temp. 
1º 2º / 3º Conj. 

Desinência 
pessoal 

 CANTAR VENDER PARTIR     
Quando eu cant aR vend eR part iR R Ø 
Quando tu cant aRes vend eRes part iRes R es 
Quando ele(a) cant aR vend eR part iR R Ø 
Quando nós cant aRmos vend eRmos part iRmos R mos 
Quando vós cant aRdes vend eRdes part iRdes R des 
Quando Eles(as) cant aRem vend eRem part iRem R em 

 

 
01. Retire do quadrinho abaixo as formas verbais no subjuntivo, separando em 
presente, pretérito imperfeito e futuro. 

 
02. Faça de acordo com o modelo. 
Se eu for demitido, voltarei para os EUA. R.: Se eu fosse demitido, voltaria para os EUA. 
a) Se nós estivermos bem, venceremos.  c) Se ele for hábil, ganhará a eleição. 
b) Se formos firmes, convenceremos o paciente. d) Se tiverem sorte, encontrarão o caminho. 
03. Construa frases colocando os verbos no presente do subjuntivo, 
começando a frase pelas palavras: "É preciso que...". (Use pessoas diferentes) 
a) cantar b) vender c) partir d) receber e) saber 

04. Construa frases colocando os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, 
começando a frase pelas palavras: "Eu saberia se...". (Use pessoas diferentes) 
a) rir  b) trazer c) pôr  d) fazer e) vir 

05. Construa frases colocando os verbos no futuro do subjuntivo, começando a 
frase pelas palavras: "Você verá quando..." (Use pessoas diferentes) 
a) chegar b) receber c) sorrir d) pôr  e) repor 


