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Presente do Subjuntivo 

 

 
 

Vou para outro setor na empresa 
 

Maria: Então, feliz com a troca? 
Marcos: Não sei ainda. Vou para outro setor na nova empresa. 
Maria: São desafios. Isto é bom. 
Marcos: Também acho. O salário é bem melhor. Talvez eu compre um carro novo. 
Maria: Que legal! Isso já é motivo para ficar feliz, mas você não me parece muito animado. 
Marcos: Eu gosto daqui. Afinal de contas são quinze anos de trabalho. Conheço todo mundo. 
Maria: Tomara que o chefe escolha uma pessoa como você para nos gerenciar. 
Marcos: Não se preocupe, Maria. Daqui a uma semana vocês nem vão mais se lembrar de mim. 
Maria: O que é isso, Marcos? Nós vamos sentir muito a sua falta, sim. Mas eu torço para que você 
progrida cada vez mais. Você foi um excelente gerente e colega de trabalho. Você merece ir para uma 
empresa melhor. 
Marcos: Obrigado, Maria. Estou começando a pensar como você: nos desafios e no progresso. 
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Verbos Regulares no Presente do Subjuntivo 

 
O presente do subjuntivo é formado a partir da Primeira Pessoa do Presente do Indicativo (EU): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Há sete verbos irregulares no Presente do Subjuntivo: 
 
 SER ESTAR IR DAR 

Que eu seja esteja vá dê 
Que ele(a), você seja esteja vá dê 

Que nós sejamos estejamos vamos demos 
Que eles(as) 

vocês 
sejam estejam vão deem 

 
 SABER HAVER QUERER 

Que eu saiba haja queira 
Que ele(a), você saiba haja queira 

Que nós saibamos hajamos queiramos 
Que eles(as) vocês saibam hajam queiram 
 
  

 Falar 
Eu falo 

Vender 
Eu vendo 

Abrir 
Eu abro 

Talvez... eu fale venda abra 
Ele, ela, você fale venda abra 

Nós falemos vendamos abramos 
Eles, elas, vocês falem vendam abram 
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Presente do Subjuntivo – Verbos Regulares 
 

  
 

 Presente 
do 

indicativo Presente do Subjuntivo – Formação regular 
Verbo Eu Eu Ele/ ela 

Você 
A gente 

Nós Eles / elas 
Vocês 

morar      
vender      
abrir      
chegar      
começar      
comprar      
conseguir      
desistir      
dirigir      
dizer      
dormir      
esquecer      
fazer      
ficar      
ler      
ouvir      
pedir      
poder      
pôr      
preferir      
sair       
servir      
subir      
ter      
trazer      
ver      
vir      
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Empregos do Presente do Subjuntivo 
 

O subjuntivo é introduzido por verbos de: desejo, ordem, dúvida e sentimento, 
acompanhados de ‘QUE’: 

 
Desejo, ordem: Dúvida: Sentimento: 

Desejo que Não estou certo que Estou contente que 
Quero que Não tenho certeza que Estou triste que 
Proíbo que Duvido que Receio que 
Espero que Não acho que Tenho medo que 
Prefiro que Não penso que  Lamento que 
Peço que Não acredito que Que pena que 

Tomara que  É pena que 
 

E pelo advérbio TALVEZ quando este está no início da oração: 
Talvez ele chegue tarde hoje. 

 
1. Complete com o presente do subjuntivo dos verbos entre parênteses: 
 

1. (andar) Quero que ele ........................................................ mais depressa.  
2. (vender) Desejamos que vocês ........................................................................ logo a casa.  
3. (partir) Prefiro que eles ..................................................... sem se despedir. 
4. (fazer) Peço que vocês não ..................................................... barulho. 
5. (trazer) O que o senhor quer que eu .....................................................? 
6. (ter) Talvez vocês ..................................................... sorte. 
7. (poder) Tomara que vocês ..................................................... vir no sábado. 
8. (trazer) Duvido que estas cartas ..................................................... boas notícias. 
9. (mudar) Não acho que eles ..................................................... de ideia.  
10. (dizer) Não penso que ele sempre ..................................................... a verdade. 
11. (servir) Duvido que ela ..................................................... carne para o almoço. 
12. (entender) Espero que vocês me .....................................................  . 
13. (sair) Espero que eles ..................................................... já. 
14. (vir) Não queremos que vocês ..................................................... amanhã. 
15. (fazer) Como você quer que a gente ..................................................... isto? 
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Atenção: 

Verbo Presente do Indicativo Presente do Subjuntivo 
FICAR Eu fico que eu fique 

CHEGAR Eu chego que eu chegue 
CONSEGUIR Eu consigo que eu consiga 
COMEÇAR Eu começo que eu comece 
ESQUECER Eu esqueço que eu esqueça 

DIRIGIR Eu dirijo que eu dirija 
 
2. Faça frases 
 

1. pagar a conta – Ele quer que eu pague a conta do dentista. 
2. ficar em casa – Ele quer que ela 
3. começar o trabalho – Ele quer que nós 
4. pegar o ônibus – Ele duvida que você  
5. verificar o óleo – Ele exige que o rapaz 
 
3. É o primeiro dia de trabalho da sua nova secretária. Diga o que você quer que ela faça. 
 

1. Eu quero que você 
2. É importante que 
3. Prefiro que 
4. Todos nós aqui no escritório esperamos que 
5. Não permito que 

 
4. Você está conversando com um bom amigo seu. Você está lhe contando seus problemas no trabalho. 
 
As coisas vão mal no escritório... 

Duvido que meu chefe 
Não acredito que  
Talvez 
Não estou certo que 
Tomara que 
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5. Um grande amigo seu vai se mudar para outro país a trabalho. Você está triste com essa partida, mas 
contente com o progresso profissional do seu amigo. Converse com ele e explique-lhe como você está 
se sentindo. 
 

Que pena que 
Estou contente que 
Tenho medo que 
É bom que 

 
Outros Empregos do Presente do Subjuntivo 
 
O presente do subjuntivo também é introduzido por expressões impessoais, por certas 
conjunções ou por palavra indefinida seguida de “que”.  
 
Expressões impessoais:
É impossível que 
É possível que 
É provável que 
É aconselhável que  
É importante que 

É necessário que 
É melhor que 
É difícil que 
Convém que 
Basta que 

 
Complete as frases com os verbos entre parênteses no presente do subjuntivo: 
 

 

1. (ter cuidado) É melhor que você tenha cuidado.  

2. (dar uma explicação) É melhor que você me .............................................. 

3. (ir embora) É provável que ele .................................................................... 

4. (saber a resposta) É possível que ele ........................................................... 

5. (ser paciente) É aconselhável que nós ...................................................................................... 

6. (haver outra chance como esta) É difícil que ........................................................................... 

7. (dizer tudo o que sabe) Para que você não tenha problemas, convém que .............................. 
................................................................................................................................. 

 
Conjunções: 
Para que = a fim de que 
Embora = mesmo que 
contanto que = desde que 
a não ser que 

caso 
sem que 
até que 
antes que 
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Estas conjunções também podem introduzir o imperfeito do subjuntivo, que vamos aprender no 
próximo nível. 
 
Complete as frases com os verbos entre parênteses no presente do subjuntivo: 
 
 

 

1. (ouvir) Falo alto para que todo mundo me ..................................................... 
2. (saber) Não faça nada sem que eu ................................................................. 

3. (vir) Você terá um bom lugar desde que ............................................. cedo. 

4. (haver) Vamos esperar até que .............................. alguém para nos atender. 

5. (preferir) Embora eu ....................................... a blusa amarela, vou levar a azul. 

6. (querer) Telefone-me caso .......................................................... mais informações. 

7. (ganhar) Vou trabalhar aqui contanto que ......................................... o mesmo que ele.  

 
Complete com a conjunção adequada, sem repeti-las. 
 

embora para que mesmo que 
desde que caso a não ser que 

 

1. Precisamos de todos os documentos __________________ possamos enviar as encomendas. 

2. Não saia ____________________ esteja tudo em ordem. 

3. Tenha em mãos seus documentos originais, ____________________ os peçam. 

4. As crianças podem viajar desacompanhadas de seus pais ___________________ tenham uma 

autorização por escrito. 

5. É importante que você fique ___________________ todos tenham ido embora. 

6. Iremos ao churrasco, ____________________ eles não vão. 

O subjuntivo por Raphael Ventura  

A pessoa que só usa o indicativo 
Esquece que nem tudo apresenta um único 
sentido 
Ninguém possui a verdade e por isso não 
devemos ser tão radiativos 
e às vezes não precisamos de um explosivo  
para destruir algo que ainda nem foi construído 
somente temos que entender que devemos ter 
princípio 

Por isso uso o subjuntivo 
Por acreditar que ninguém deve ser julgado como 
um bandido 
se até eles devem ser ouvidos 
porque então não usamos a incerteza com as 
pessoas que ainda nem foram ouvidas. 
e justamente por pensar que todos têm seus 
motivos. 
eu uso subjuntivo em vez do indicativo. 
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com qualquer indivíduo. 
 

Palavras indefinidas seguidas de pronomes relativos: 
 

Estou procurando uma secretária que  
 

possa viajar. 
saiba inglês. 
queira trabalhar no sábado. 
seja simpática. 
tenha 5 anos de experiência. 

 
Complete as frases com os verbos entre parênteses no presente do subjuntivo: 

 

1. (ajudar) Eu vou achar alguém que me ajude.  

2. (ser) Eu vou comprar um livro que ..................................... interessante. 

3. (haver) Vamos à praia num domingo em que ...................................... sol. 

4. (saber) Eu não conheço ninguém que ......................... falar bem dez línguas. 

5. (estar) Só vou contratar um funcionário cujos documentos ............................. em ordem. 

6. (explicar) O aluno precisa de um professor que lhe .............................. o uso dos verbos. 

7. (querer) Estou procurando uma amiga que ......................................... ir comigo à exposição.  

 
 
Use a sua criatividade: Você está conversando com um corretor de imóveis. Você está explicando a ele 
o tipo de casa que você quer comprar. Fale sobre o bairro, as distâncias, sobre a casa em si. 
 
Eu quero uma casa grande, embora minha família seja pequena. É importante que a sala seja bem 
grande. 
 
 
É bom que 
Basta que 
Mesmo que 
Para que 
A não ser que 
 
Complete livremente: 
Estou procurando alguém que goste de mim. 
Estou procurando alguém que 
Eu quero ler um livro que 
Eu preciso de um emprego em que eu  
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