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Verbos Regulares no Futuro do Presente 

 
O futuro do presente é formado a partir do infinitivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbos Irregulares no Futuro de Presente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Leia o texto e passe os verbos para o futuro do presente: 
 
Ontem, nosso guia nos mostrou as Cataratas do Iguaçu. Saímos do hotel logo depois do café 
Amanhã... 
da manhã. O ônibus já estava nos esperando. Cinco minutos depois, ele partiu. Todos nós 
 
estávamos contentes. O ônibus seguiu pela estrada até a fronteira com a Argentina. Lá, 
 
descemos do ônibus e tomamos um barco pequeno. Não dissemos uma palavra, nem 
 
fizemos barulho durante a viagem de barco, porque tudo nos parecia perigoso: estávamos 
 
muito perto das cataratas. Foi bom chegar à Argentina. À tarde, o ônibus nos trouxe de 
 
volta para o hotel. Estávamos muito cansados, mas felizes. 
 
 

 

 Falar Vender Abrir 
Eu falarei venderei abrirei 

Ele, ela, você falará venderá abrirá 
Nós falaremos venderemos abriremos 

Eles, elas, vocês falarão venderão abrirão 

 Fazer Dizer Trazer 
Eu farei direi trarei 

Ele, ela, você fará dirá trará 
Nós faremos diremos traremos 

Eles, elas, vocês farão dirão trarão 
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Substitua o Futuro Imediato pelo Futuro do Presente 
 
 
1. No ano que vem, vou trabalhar menos e descansar mais. 
 
2. Eles disseram que vão comprar e vender carros usados. 
 
3. Nós vamos partir às 9 de São Paulo e às 11 vamos chegar à Bahia. 
 
4. O que você vai fazer? Você vai me trazer ainda mais problemas? 
 
5. Ana vai dizer ao chefe que precisa ganhar um salário melhor. O que ele vai lhe dizer? 
 
6. Estas suas ideias vão nos trazer problemas. 
 
 
 
Música 
 
Um índio - Caetano Veloso 
 

Um índio descerá de uma estrela colorida, 
brilhante 
De uma estrela que virá numa velocidade 
estonteante 
E pousará no coração do hemisfério sul 
Na América, num claro instante 
Depois de exterminada a última nação indígena 
E o espírito dos pássaros das fontes de água 
límpida 
Mais avançado que a mais avançada das mais 
avançadas das tecnologias 
 

(Refrão): 
Virá 
Impávido que nem Muhammad Ali 
Virá que eu vi 
Apaixonadamente como Peri 
Virá que eu vi 
Tranquilo e infalível como Bruce Lee 
Virá que eu vi 
O axé do afoxé Filhos de Gandhi 

Virá 
 
Um índio preservado em pleno corpo físico 
Em todo sólido, todo gás e todo líquido 
Em átomos, palavras, alma, cor 
Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em 
som magnífico 
Num ponto equidistante entre o Atlântico e o 
Pacífico 
Do objeto-sim resplandecente descerá o índio 
E as coisas que eu sei que ele dirá, fará 
Não sei dizer assim de um modo explícito 
 
Refrão  

E aquilo que nesse momento se revelará aos 
povos 
Surpreenderá a todos não por ser exótico 
Mas pelo fato de poder ter sempre estado 
oculto 
Quando terá sido o óbvio 
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