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Fazendo uma reserva 

 

 

Diálogo 
(extraído do livro Muito Prazer, página 296) 

 

Telefonista: Hotel da Costa, bom-dia. Com quem gostaria de falar? 

Suzana: Reservas, por favor. 

Telefonista: Um momento. 

Atendente: Bom-dia. Meu nome é Patrícia. Como posso ajudá-la? 

Suzana: Eu gostaria de saber qual é o preço de um quarto duplo. 

Atendente: A diária do quarto duplo custa R$ 105,00 e mais 10% de taxa de serviço. 

Suzana: O café da manhã está incluído? 

Atendente: Está. 

Suzana: Qual é a forma de pagamento? 

Atendente: No balcão: cheque, cartão de crédito ou em dinheiro. Pagamento antecipado: cartão 

de crédito ou transferência bancaria. 

Suzana: Tem desconto se eu pagar antecipadamente? 

Atendente: Tem. Se a senhora preencher a ficha on-line e pagar com antecedência, a taxa de 

10% não será cobrada. 

Suzana: Então, vou fazer a reserva on-line. E se eu sair antes? 

Atendente: Neste caso, podemos descontar das coisas que a senhora consumir no hotel. 

Suzana: Tudo bem, então. Você pode me passar o site? 

Atendente: Claro! www.costahotel.ht.com.br. Quando a senhora chegar, peça para falar com a 

Patrícia. 

Suzana: Obrigada. 
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Futuro do Subjuntivo 
 

Tem desconto se eu pagar antecipadamente? 

Se a senhora preencher a ficha on-line e pagar com antecedência, a taxa de 10% não será cobrada. 

E se eu sair antes? 

Quando a senhora chegar, peça para falar com a Patrícia. 

 

 O futuro do subjuntivo indica acontecimento incerto no futuro. A incerteza no futuro fica mais 

clara em frases com SE. Frases com QUANDO tem mais probabilidade de ocorrer. O verbo da oração 

principal pode ficar no presente ou no futuro do presente do indicativo. 

 

Exemplo: 
Se a senhora preencher a ficha on-line e pagar com antecedência, a taxa de 10% não será cobrada. 

Se a senhora preencher a ficha on-line e pagar com antecedência, a taxa de 10% não é cobrada. 

 

Formação: O futuro do subjuntivo é formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito 

(Eles): 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 Pagar Vender Abrir 
Eles pagaram Eles venderam Eles abriram 

Se eu pagar vender abrir 

Se ele pagar vender abrir 

Se nós pagarmos vendermos abrirmos 

Se eles pagarem venderem abrirem 
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Emprego I 

Depois das conjunções: 
Quando 

Enquanto 

Logo que 

Assim que 

Depois que 

Se 

Como 

Sempre que 

À medida que 

Conforme 

 

    

 

Cuidado! O futuro do subjuntivo só deve ser usado quando essas conjunções introduzirem ação no 

futuro. Se a conjunção introduz ação no presente ou no pretérito, então usa-se o Indicativo: 

 

  Quando eu venho aqui, eu sempre o vejo. 

  Quando eu vinha aqui, eu sempre o via. 

  Quando eu vim aqui, eu o vi. 

  Quando eu vier aqui, eu o verei. 

 

Exemplos: 

Enviarei o dinheiro 

quando quiser. 

enquanto puder. 

logo que (assim que) puder. 

depois que eu receber meu salário. 

se tiver tempo. 

como(=conforme) puder. 

sempre que for possível. 

à medida que for recebendo. 
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I. Complete as frases com o futuro do subjuntivo do verbo entre parênteses. 

 

1. (entrar) Não gosto dele. Vou sair da sala quando ele 

............................................  

2. (poder) A situação é difícil, mas aguentaremos enquanto 

............................................ 

3. (estar) O aluno não falará enquanto o professor 

............................................ explicando a matéria. 

4. (ser) O menino disse que será médico quando 

............................................ grande. 

5. (saber) Telefonarei para você se ............................................ de 

alguma novidade. 

6. (chegar) João trocará de roupa assim que ............................................ em casa.  

7. (vender) Teremos mais lucro à medida que ............................................ mais. 

8. (ver) Lembrarei o que aconteceu sempre que ............................................ José. 

9. (vir) Quando nós ............................................, traremos um presente. 

10. (pedir) Ajude-os, quando eles ............................................ auxílio. 

11. (poder) Pense em nós sempre que ............................................ 

 

   
 

Emprego II 

Em orações relativas 
Geralmente depois de pronomes relativos, sempre que a oração se referi a um futuro. 

 

Receberei 

quem vier. 

aquele que vier. 

todos os que vierem. 

tudo quanto eles mandarem. 

tudo o que eles mandarem. 

onde você quiser. 

o que vocês mandarem. 
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II. Complete as frases com o futuro do subjuntivo do verbo entre parênteses. 

 

1. (dar) Aquele que ............................................ informações sobre meu cachorro será bem 

gratificado. 

2. (querer) Todos os que ............................................ fazer o curso deverão deixar seu nome na 

secretaria. 

3. (chegar) Quem ............................................ primeiro escolherá o melhor lugar. 

4. (estar) Levante a mão quem ............................................ contra.  

5. (estar) Fique sentado quem ............................................ de acordo. 

 

 

 

Emprego III 

Em expressões do tipo: “Aconteça o que acontecer”.  
Essas expressões típicas da língua são formadas por duas orações: na primeira usa-se o presente do 

subjuntivo; e na segunda, o futuro.  

 

III. Complete as frases com o presente e futuro do subjuntivo do verbo entre parênteses. 

 

1. (ser) ............................................ quem ............................................, diga que não estou. 

2. (doer) ............................................ em quem ............................................, diremos toda a verdade. 

3. (haver) ............................................ o que ............................................, continuaremos bons amigos. 
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4. (dar) ............................................ quanto ............................................, você nunca pagará sua 

dívida. 

5. (ir) ............................................ aonde ............................................, ele sempre será reconhecido. 

 

 Oral: Complete as perguntas com o futuro do subjuntivo e o futuro ou o presente do indicativo. 

Depois faça as perguntas a um(a) colega. 

1. O que você ......................... (fazer) se ......................... (chover) no fim de semana? 

2. Quando o curso de português ......................... (acabar), você ......................... (continuar) estudando? 

3. Se você ......................... (viajar) nos próximos anos, para onde ......................... (ir)? 

4. O que você ......................... (pretender) fazer quando o inverno/verão ......................... (chegar)? 

5. Quando você ......................... (chegar) aos ____ anos, onde ......................... (querer) estar? ou o que 

......................... (querer) estar fazendo? 

 

Você vai ler várias frases onde talvez seja possível usar o Futuro do Subjuntivo. Revise as condições 

para usar esse tempo verbal e decida se deve usá-lo ou não. Use-o quando for necessário. Se não, use 

o tempo apropriado do Indicativo para completar as frases:  

1. Só vou conseguir chegar à lua se eu ..................................... (ser) astronauta.  

2. Quando a minha irmã ..................................... (estar) em casa, eu ficarei tranquilo.  

3. Ele fala muito quando eu ..................................... (deixar) tempo para perguntas.  

4. Eu quero que você acabe a tarefa assim que (nós) ..................................... (sair) da aula.  

5. Quando você vai escutar as músicas novas? Enquanto eles ..................................... (fazer) o teste?  

6. Eu quero visitar o Brasil assim que (eu) ..................................... (passar) nos meus testes.  

7. A professora gritou para os estudantes quando eles não ..................................... (fazer) a tarefa.  

8. Se eles ..................................... (ter) a tarefa pronta hoje, ela não vai ficar zangada.  

9. Logo que nós ..................................... (saber) o que aconteceu, vamos decidir o que fazer.  

10. Vocês tirarão boas notas sempre que ..................................... (estudar) pelo menos duas horas por 

dia.  

11. Vocês vão descansar depois que (vocês) ..................................... (saber) que foram bem no teste. 

Parabéns! Agora você já conhece todos os tempos simples do subjuntivo!! 
 

Como vimos, o subjuntivo é um modo verbal que indica dúvida, desejo, suposição, possibilidade, 

hipótese ou uma ação irreal. 

 

Presente do Subjuntivo: 

Tomara que eu realize tudo o que planejei. 

Desejo que ele alcance todas as suas metas. 

Não quero mais que eles participem dos jogos. 

 

Pretérito Imperfeito do Subjuntivo: 

Se eu dissesse o que penso, seria expulsa da 

sala. 

Eu sempre quis que ele vivesse aqui. 

Ele proibia que ela trabalhasse. 

 

Futuro do subjuntivo 

Quando eu comprar um carro, vou poder sair 

mais. 

Venha sempre que quiser. 

Daremos mais notícias assim que soubermos. 
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O modo subjuntivo também pode expressar uma ordem, emitida com um tom mais sutil, como por 

exemplo, na frase: Eu pediria, por favor, que todos desligassem o telefone celular. 

Viagem ao Brasil 

   

(extraído do livro Bem-vindo, página 46) 

 Quando eu chegar ao Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um apartamento. Não 

quero viver num hotel por muito tempo.  

 Quando eu tiver minha própria casa, vou me sentir mais à vontade. Além disso, talvez eu tenha 

que comer sempre fora, mas quando sentir saudades de casa e quiser comer a comida do meu país, vou 

poder prepará-la eu mesmo. 

 Em segundo lugar, quando eu já estiver acostumado à vida no Brasil, vou comprar um carro, 

penso que um carro seja necessário para poder viajar e conhecer melhor o país. 

 Se tiver tempo e puder viajar, quero conhecer o Rio de Janeiro, Brasília e Foz de Iguaçu. Já que 

me falaram que São Paulo é muito poluído e com poucos encantos. 

 Se o trabalho não tomar todo o meu tempo, quero fazer muitas outras coisas também: estudar 

português, dançar funk, praticar esportes, descontaminar o Rio Tietê, fazer amigos (quem sabe, 

arranjar até uma pessoa que eu possa enviar uns nudes?….) 

 
(Texto adaptado por Raphael Ventura) 

 

E você? O que você gostaria de fazer quando for ao Brasil (ou a algum outro país)?   

 

Faça um pequeno texto falando sobre os seus desejos. 
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