




































































































1. Subjuntivo e “se” [contrastar presente e futuro] 

 

Se eu for .... eu irei 

Se eu fosse.... eu iria/ia 

Se eu tivesse sido... eu iria/ia / eu teria ido 

 

2. O subjuntivo e verbos [contrastar presente e pretérito] 

 

Precisar que / X=infinitivo 

Querer que / X 

Desejar que / X 

Gostar que / de  

 

Mandar que / X 

Pedir que / X 

Exigir que / X 

Proibir que / X 

Permitir que / X 

Sugerir que / X 

Decidir que / X 

Conseguir que / X 

Fazer com que 

 

Incomodar-se que / X 

Importar-me que / se 

Esperar que / X 

Ter esperança/fé que / em X 

Concordar que / em X

 

3. O subjuntivo e conectivos [contrastar presente e pretérito] 

 

* Embora 

* Ainda que 

* Mesmo que 

 

* Para que 

*A fim de que [mais comum com infinitivo: a fim de fazer]  

 

* Contanto que / Dado que  

* Desde que 

 

* Antes que 

* Até que 

 

* Sem que 

 

• Talvez / Pode ser que 

* Tomara que 

 

4. O subjuntivo e expressões fixas [contrastar presente e pretérito] 

 

• É necessário / preciso / urgente / crucial que 

• É conveniente / importante / bom / melhor que 

• É inadmissível / absurdo / inconcebível / inevitável que 

• É normal / de se esperar / esperado que 

• É provável / possível / improvável / impossível que 



A. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

 

1. Embora eu queira viajar, não acho que seja a hora certa.  

2. Embora eu concorde com o que ele diz, não gosto do seu estilo. 

3. Embora eu tenha falado com ela muitas vezes, não a conheço bem. 

4. Embora eu acredite nele, não posso defendê-lo. 

5. Embora eu esteja buscando uma solução, ainda não consigo resolver o problema.  

6. Embora eu seja feliz, minha vida não é perfeita.  

7. Embora eu aperte o cinto, não me sinto seguro. 

8. Embora eu mantenha os olhos fechados, não consigo dormir.  

9. Embora eu saiba minha senha, não consigo usar o cartão. 

10. Embora os dois briguem muito, estão sempre juntos.  

 
B. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Ainda que eu fale um pouco de francês, não posso entender o que ele diz.  

2. Ainda que eu ande com cuidado, acidentes acontecem.  

3. Ainda que eu não entenda suas razões, respeito sua decisão. 

4. Ainda que pareça mais velho, meu irmão é mais novo que eu.  

5. Ainda que você tenha esquecido a calculadora, pode fazer a prova.   

6. Ainda que eu possua muitos livros que ainda não li, sempre quero mais. 

7. Ainda que eles nunca conversem, eles não são inimigos. 

8. Ainda que eles não vivam na mesma casa, são casados. 

9. Ainda que eles acreditem na sua história, os juízes não podem mudar a sentença.  

10. Ainda que eles não aceitem, seus pais têm que respeitar seu estilo de vida. 

 



C. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Mesmo que eu não queira, tenho que me apresentar para o alistamento militar. 

2. Mesmo que ele não tenha dinheiro, posso continuar estudando. 

3. Mesmo que ela se afaste dos pais, eles sempre serão importantes para ela. 

4. Mesmo que você não queira a minha presença, eu vou ficar aqui. 

5. Mesmo que eu encontre outra pessoa, nunca vou me esquecer dela. 

6. Mesmo que eu esteja cansado, vou insistir. 

7. Mesmo que eu deva ir embora, não posso abandonar meus amigos. 

8. Mesmo que vocês procurem uma nova profissão, não vão esquecer o que aprenderam. 

9. Mesmo que eles demorem a reconhecer, a culpa é deles. 

10. Mesmo que me ameacem, não vou mudar de posição. 

 
D. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Me escondo para que meus inimigos não me encontrem.  

2. Não como comida salgada para que minha pressão fique sob controle. 

3. Aumentaram a biblioteca a fim de que os alunos pudessem ter mais espaço. 

4. Mudaram de cidade para que os filhos pudessem ir a uma escola melhor. 

5. Alugaram um ônibus para que a turma viajasse junta. 

6. Trocam de nome para que a polícia não os reconheça. 

7. Para que possam terminar os estudos, vão fazer outro empréstimo. 

8. Para que não dependam de nenhum outro resultado, eles têm que ganhar esse jogo. 

9. Reservei as passagens, para que não precisássemos pagar mais caro na última hora. 

10. Daremos a resposta rapidamente a fim de que ela não perca tempo esperando.   

 



E. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Eu vou, contanto que você não conte para ninguém.  

2. Eu garanto a continuação do projeto, contanto que você prometa terminar sem atrasos. 

3. Você pode ir ao cinema, contanto que você limpe seu quarto primeiro. 

4. Vocês podem mandar um professor até lá, contanto que não seja eu.  

5. Eles podem viajar sozinhos, contanto que eles tenham autorização dos pais. 

6. Não vou sem que você me dê as garantias de que o negócio está feito. 

7. Sem que ela soubesse, venderam o carro e compraram outro. 

8. Sem que o professor percebesse, ele tirou uma fotografia da prova com o celular. 

9. Ninguém entra no escritório sem que eu saiba. 

10. Ela namorou com o vizinho sem que os pais soubessem.  

 
F. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Ele aceita viajar, desde que vocês paguem a passagem.  

2. Eu fico aqui neste hotel, desde que tenha um quarto individual.  

3. Ela come aqui, desde que sirvam comida vegetariana.  

4. Compraremos a casa desde que os proprietários aceitem nossa oferta. 

5. Desde que tenhamos um contrato bem feito, podemos trabalhar nesse projeto.  

6. Não vamos sair daqui até que eles nos comprem a passagem de volta. 

7. Insistiram em ter um desconto, até que o gerente cedeu. 

8. Ele não toma uma decisão até que tenha todos os fatos relevantes na mesa. 

9. Eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. 

10. Até que alguém confesse ser culpado, as investigações vão continuar. 

 



G. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Talvez ele não seja a melhor pessoa para o emprego. 

2. Talvez eles não mereçam uma segunda chance. 

3. Talvez eu tenha a solução para o seu problema.  

4. Talvez ele não goste desse tipo de comida. 

5. Talvez devêssemos ter comprado um carro novo. 

6. Pode ser que ele ainda não saiba que ela está grávida. 

7. Tomara que ele volte mais cedo hoje. 

8. Pode ser que eu não passe nessa prova. Tomara que eu passe! 

9. Pode ser que ele seja louco. 

10. Pode ser que todos os voos estejam lotados e eles tenham ficado em Miami.  

 
H. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. É necessário que se saiba mais sobre outras culturas. 

2. É preciso que o governo invista mais na infraestrutura do país. 

3. É urgente que se busque soluções para o problema do endividamento dos alunos. 

4. É crucial que paremos de nos ocupar tanto com fofoca sobre celebridades.  

5. É conveniente que se instalem computadores novos na biblioteca.  

6. É importante que os alunos saibam como aprender. 

7. É bom que o clima continue estável.  

8. É melhor que o carro continue guardado na garagem dos meus pais. 

9. É inadmissível que ainda haja violência contra crianças. 

10. É um absurdo que não tenhamos encontrado uma solução para o problema. 

 



I. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. É inconcebível que ainda haja gente com fome dos Estados Unidos. 

2. É normal que um adolescente se apaixone. 

3. É de se esperar que uma mulher grávida enjoe. 

4. É esperado que o estádio fique cheio no próximo jogo. 

5. É provável que eu não compre um carro novo agora. 

6. É possível que Joana viaje com seus pais em dezembro. 

7. É improvável que o avião atrase mais que uma hora. 

8. É impossível que possamos resolver todos os nossos problemas rapidamente. 

9. Era importante que meus pais me ajudassem com o dever de casa. 

10. Era bom que ela ficasse quieta.  

 
J. Se a frase estiver no presente do subjuntivo, passe para o passado [com os ajustes necessários]. Se 

estiver no passado do subjuntivo, passe para o presente [de novo, com os ajustes necessários] 

1. Se eu puder terminar esse trabalho hoje, amanhã vou à praia. 

 

2. Eu compraria um carro novo se eu tivesse dinheiro. 

 

3. Se eu fosse mais jovem, procuraria outra profissão. 

 

4. Eu não vou ser o único culpado se este projeto não der certo. 

 

5. Se eu tivesse mais alunos, poderia fazer atividades em grupo. 

 

6. Se eu não tivesse aula agora, eu poderia te ajudar. 

 

7.  Eu não vou viajar se o passaporte não ficar pronto. 

 

8. Se eu pudesse votar, nunca teria votado naquele candidato. 

 

9. O cachorro vai morrer se não o levarmos agora ao veterinário. 

 

10. Meu filho me criticaria se me visse com essa roupa.  

 




