
 

Aula 
38B Tempos Compostos do Subjuntivo 

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 MODO SUBJUNTIVO 

Tempo composto Formação Verbo estudar 
Pretérito perfeito 
composto do 
subjuntivo 

Verbo auxiliar ter: 
presente do subjuntivo 
Verbo principal: 
particípio 

(Que eu) tenha estudado 
(Que tu) tenhas estudado 
(Que ele) tenha estudado 
(Que nós) tenhamos estudado 
(Que vós) tenhais estudado 
(Que eles) tenham estudado 

Pretérito mais-que-
perfeito 
composto do 
subjuntivo 

Verbo auxiliar ter: 
pretérito imperfeito 
do subjuntivo 
Verbo principal: 
particípio 

(Se eu) tivesse estudado 
(Se tu) tivesses estudado 
(Se ele) tivesse estudado 
(Se nós) tivéssemos estudado 
(Se vós) tivésseis estudado 
(Se eles) tivessem estudado 

Futuro composto 
do subjuntivo 

Verbo auxiliar ter: 
futuro simples do 
subjuntivo 
Verbo principal: 
particípio 

(Quando eu) tiver estudado 
(Quando tu) tiveres estudado 
(Quando ele) tiver estudado 
(Quando nós) tivermos estudado 
(Quando vós) tiverdes estudado 
(Quando eles) tiverem estudado 

USO DOS TEMPOS COMPOSTOS DO SUBJUNTIVO 

Pretérito perfeito composto do subjuntivo: 
Indica uma ação que está concluída e que é anterior a outra ação no presente. 
Exemplo: Ninguém imagina que eu tenha visto seu irmão. 
Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo: 
Indica uma ação que ocorreu no passado, antes de outra ação também ocorrida 
no passado. 
Exemplo: Embora eu houvesse visto seu irmão, ninguém acreditou. 

Futuro composto do subjuntivo: 
Indica uma ação que estará terminada no futuro, antes de outra ação que 
ocorrerá também no futuro. 
Exemplo: Quando eu tiver visto seu irmão, você saberá. 

 
01. Relembrando o uso do modo subjuntivo, leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) Que formas verbais presentes na tirinha indicam possibilidade ou desejo? 
b) Estas formas verbais estão no presente, passado ou futuro? 
c) Complete com o tempo composto do subjuntivo adequado: “O conceito foi 
inventado, embora as pessoas não XXXX.” 
02. Reescreva as frases usando o pretérito perfeito composto, como o modelo: 

Ex.: Ele estudou para a prova, mas não foi bem. 
R.: Acredito que ele tenha estudado para a prova, mas não foi bem 

a) Ele trabalhou muito, mas ganhou pouco dinheiro. 
b) Os pais se dedicaram bastante para o filho alcançar o sucesso. 
c) O professor explicou a lição, mas o aluno não entendeu. 
d) O engenheiro cometeu algum erro, porque o prédio desabou. 

03. Reescreva as frases usando o pretérito mais-que-perfeito composto, como 
o modelo: 

Ex.: Eu estudei, mas não passei na prova. 
R.: Embora eu tivesse estudado, não passei na prova. 

a) Ele trabalhou bem, mas foi demitido. 
b) Os pais de dedicaram, mas filho não teve sucesso. 
c) A prova foi fácil, mas os alunos não passaram. 
d) O engenheiro analisou o projeto, mas o prédio desabou. 
04. Reescreva as frases usando o futuro composto, como o modelo: 

Ex.: Ele estudará para a prova, e conseguirá nota boa. 
R.: Quando ele tiver estudado para a prova, conseguirá nota boa. 

a) Ele trabalhará bem, e terá um bom salário. 
b) Os pais se dedicarão bastante, e o filho alcançará o sucesso. 
c) O professor recolherá as provas, e os alunos sairão da sala. 
d) O engenheiro esclarecerá as dúvidas, e os motivos ficarão claros. 


