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Tempos compostos do subjuntivo 
 
 
Perfeito composto: 
 
 Falar 

Talvez... eu tenha falado 
Ele, ela, você tenha falado 

Nós tenhamos falado 
Eles, elas, vocês tenham falado 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Mais-que-perfeito composto: 

 
 Falar 

Se... eu tivesse falado 
Ele, ela, você tivesse falado 

Nós tivéssemos falado 
Eles, elas, vocês tivessem falado 

 

 
 
Futuro composto: 

 
 Falar 

Quando... eu tiver falado 
Ele, ela, você tiver falado 

Nós tivermos falado 
Eles, elas, vocês tiverem falado 

 

 

 
  Os tempos compostos do subjuntivo indicam ações terminadas. Eles são usados nas mesmas 
condições dos tempos simples do subjuntivo. Exemplo: 
  Duvido que ele tenha vendido a casa. 
  Duvidei que ele tivesse vendido a casa. 
  Ele comprará uma fazenda quando tiver vendido suas ações. 
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  Os tempos compostos do Modo Subjuntivo correspondem aos mesmos tempos do Modo 
Indicativo. Eles são usados apenas porque a estrutura da frase exige o subjuntivo. Do contrário, o 
indicativo seria usado: 
 
Ele foi? 
Duvido que ele tenha ido. 
 
Ele disse que tinha tido problemas. 
Eu sei. Lamentei que ele tivesse tido problemas. 
 
Até o feriado, terei terminado este projeto. 
Ótimo. Daremos uma festa quando você tiver terminado. 

Pretérito Perfeito do Subjuntivo 
 
 

 Falar 
Talvez... eu tenha falado 

Ele, ela, você tenha falado 
Nós tenhamos falado 

Eles, elas, vocês tenham falado 

 
A. Responda às perguntas passando o verbo sublinhado para o pretérito perfeito do subjuntivo: 
— Quem disse isto? 
— Eu não disse. Talvez ele tenha dito. 
 
1 – Quem trouxe essas coisas? 
..................................................................................................................... 
2 – Quem escreveu esta carta? 
..................................................................................................................... 
3 – Quem levou minhas chaves? 
.................................................................................................................. 
4 – Quem pagou a conta? 
................................................................................................................................ 
5 – Quem viu o ladrão? 
.................................................................................................................................... 
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B. Complete as frases com o pretérito perfeito do subjuntivo dos verbos sublinhados: 
— Ele perdeu todos os documentos. 
— Não é possível! Não acredito que ele tenha perdido todos os documentos! 
 
1. — Eles saíram de casa tarde. Não sei se chegaram ao aeroporto na hora. 
— Tomara que 

.............................................................................................................................................................. 
2. — Imagine! Ele convidou todo mundo para a festa! 
— Todo mundo?! Não é possível que ..................................................................................... É 

muita gente. 
3. — Ele teve problemas, mas não desistiu. 
— Eu sei. Embora ele 

.................................................................................................................................................. 
4.  — Mônica disse que Luciana desistiu da ideia. 
— Não acredito. Duvido que Luciana 

................................................................................................................... 
5. —Ele vendeu a fazenda. Você acha que foi bobagem? 
— Acho. Receio que 

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

Mais-que-perfeito do Subjuntivo 
 

 Falar 
Se... eu tivesse falado 

Ele, ela, você tivesse falado 
Nós tivéssemos falado 

Eles, elas, vocês tivessem falado 
 

 
 

C. Complete as frases com o mais-que-perfeito do subjuntivo dos verbos sublinhados: 
Você tinha dito aquilo. Lamentei que você tivesse dito aquilo. 
 
1. Você tinha tido coragem de protestar, mas ninguém acreditou. Todo mundo duvidou que 

................................................................................................................................................... 
2. Vocês só chegaram às 7? Pensei que vocês ............................................................................. 
3. Você trabalhou mesmo no domingo? Eu não acreditei que você ............................................ 
4. Eles foram de ônibus? Pensei que eles ............................................................................... de 

avião. 
5. Ele fez o trabalho em três horas, mas eu não acreditei. Eu duvidei que ele.............................. 
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D. Desenvolva a parte em negrito da frase, usando o mais-que-perfeito do Subjuntivo. 

 
1. Com tempo, eu o teria convencido.  

 
2. Falando com ele, a gente teria resolvido o problema. Se a gente  

 
3. Sem sua ajuda, eu não teria feito o que fiz.  

 
4. Sem autorização, não teríamos entrado.  

 
5. De avião, você já estaria lá.  

 
6. Com sol, a gente teria ido ao clube.  

 
7. Com chuva, o piquenique teria sido um fracasso.  

 
8. Com jeito, teríamos conseguido um desconto.  

 
9. Com um bom xarope, ele já teria acabado com esta tosse.  

 
10. Dependendo de nós, tudo teria sido diferente. 
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Futuro composto do subjuntivo 
 

 Falar 
Quando... eu tiver falado 
Ele, ela, você tiver falado 

Nós tivermos falado 
Eles, elas, vocês tiverem falado 

 
E. Use o futuro composto do subjuntivo:  

Quando eu vou poder sair? – Só depois que você tiver terminado seu trabalho. 
 
Quando eles vão se casar? 

1.  (alugar uma casa) Só depois que  
2. (comprar móveis) Só depois que  
3. (ter aumento de salário) Só depois que  
4. (conseguir uma promoção) Só depois que  
5. (fazer um bom pé de meia) Só depois que  

 
F. Futuro Composto: Lida a carta, eu a responderei. Quando eu tiver lido a carta, eu a responderei. 
1. Lido o livro, vocês farão um resumo.  

Quando vocês tiverem .......................................................................................... 
2. Escrita a carta, eu a mandarei.  

Quando ........................................................................................................................ 
3. Feitas as compras, poderemos ir para casa.  

Assim que .................................................................................................................. 
4. Feita as contas, você verá que nosso lucro é pequeno.  

Depois que ................................................................................................................ 
5. Acabada a reunião, a gente irá embora.  

Logo que .................................................................................................................... 
6. Compradas as passagens, poderemos pegar o trem.  

Logo que .................................................................................................................... 
7. Feitos os cálculos, poderemos dar nosso preço.  

Assim que ................................................................................................................. 
8. Posta a mesa, poderemos almoçar.  

Depois que ................................................................................................................ 
9. Atendido o último cliente, o dentista fechará o consultório.  

Assim que ................................................................................................................. 
10. Terminados os exames, terei tempo para viajar.  

Depois que ............................................................................................................... 
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Logo que o marceneiro tiver feito os armários 
Logo que... 

 
 
 
 
 

 
G. Complete as frases com o perfeito, mais-que-perfeito ou futuro composto do subjuntivo (tenha, 
tivesse ou tiver falado): 
 
(acabar) Quando tiver acabado meu trabalho, falarei com ele. 

1. (insistir) Eu não teria vindo se você não 
............................................................................................... 

2. (terminar) Logo que eu ................................................................................. o relatório, falarei 
com ele sobre os resultados. 

3. (receber) Embora não ................................................................................. o prêmio, fiquei 
contente. 
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4. (conseguir) Embora não ................................................................................. a vaga, não vou 
desistir. 

5. (insistir) Mesmo que ................................................................................. , não teria conseguido 
nada. 

6. (chegar) Tomara que ele ................................................................................. bem em casa... 
7. (ver) Era possível que a criança .................................................................................. o acidente. 
8. (concluir) Volte para casa assim que ................................................................................. suas 

atividades na universidade. 
9. (ser) Embora ................................................................................. famosa, ninguém a 

reconheceu. 
10. (distribuir) Quando ................................................................................. toda a comida, irei 

embora. 
11. (receber) Telefone-me quando ................................................................................. minha 

mensagem. 
12. (entender) Embora já ................................................................................. a matéria, ela 

continuou fazendo perguntas. 
13. (perder) Senti que ................................................................................. a cabeça. 
14. (fazer) Embora ................................................................................. sucesso no passado, 

ninguém se lembrava dele. 
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