
FUTURO (SUBJUNTIVO) 
 
 
 

FORMAÇÃO 
 
O futuro do subjuntivo é formado a partir da terceira pessoa do plural do 
pretérito perfeito do indicativo, eliminando-se a terminação -am e 
adicionando o sufixo adequado. 
 
Exemplo: 
Verbo correr: eles correr(-am) > quando eles correr(+em) 
 
AMAR 
 
Quando eu amar 
Quando tu amares 
Quando você amar 
Quando ele amar 
Quando nós amarmos 
Quando vós amardes 
Quando vocês amarem 
Quando eles amarem 

CORRER 
 
Quando eu correr 
Quando tu correres 
Quando você correr 
Quando ele correr 
Quando nós corrermos 
Quando vós correrdes 
Quando vocês correrem 
Quando eles correrem

 
DEDUZIR 
 
Quando eu deduzir 
Quando tu deduzires 
Quando você deduzir 
Quando ele deduzir 
Quando nós deduzirmos 
Quando vós deduzirdes 
Quando vocês deduzirem 
Quando eles deduzirem 
 

VIR 
 
Quando eu vier 
Quando tu vieres 
Quando você vier 
Quando ele vier 
Quando nós viermos 
Quando vós vierdes 
Quando vocês vierem 
Quando eles vierem

 
O futuro do subjuntivo é usado: 
 
 
1. Para indicar casualidade, incerteza ou possibilidade em orações 
subordinadas que se referem ao futuro: 
 
Faça como puder. 
 
O professor só vai dar a nota depois que os alunos fizerem os exercícios. 
 



Se eu for à festa, te aviso. 
 
O pai vai ajudar sempre que tiver condições. 
 
Ajudarei quando puder. 
 
Falarei a verdade, doa a quem doer. 
 
Aconteça o que acontecer, não mudarei de idéia. 
 
Haja o que houver, alcançarei meus objetivos. 
 
“Que gosto não terá a esposa amante, 
Quando der ao filhinho o peito brando, 
E refletir então no seu semblante! 
Quando, Marília, quando 
Disser consigo: „É esta 
„De teu querido pai a mesma barba, 
„A mesma boca, e testa.‟” (Tomás Antônio Gonzaga, 1992) 
 
Nota: 
 
De maneira geral, o futuro do subjuntivo é acompanhado das seguintes 
conjunções que, com frequência, tornam seu uso obrigatório: 
 
 
à medida que (as) 
assim que (as soon as) 
como (as, according to) 
conforme (according to) 
depois que (after) 

enquanto (while, meanwhile) 
logo que (as soon as) 
quando (when) 
se (if) 
sempre que (whenever) 

 
Exemplos: 
 
o À medida que (as): 
À medida que forem terminando a prova, podem ir embora. 
 
o Assim que (as soon as): 
Assim que ele tiver dinheiro, ele lhe pagará. 
 
o Como (as): 
Faça como ele disser. 
 
o Conforme (according to): 
Faça conforme forem as regras da empresa.  
 



o Depois que (after): 
Depois que você estiver pronto, podemos sair. 
 
o Enquanto (while): 
Enquanto o clima não melhorar, não poderemos continuar a obra. 
 
o Logo que (as soon as): 
Me liga logo que estiver pronto. 
 
o Quando (when): 
Quando estiveres só, vais sentir minha falta. 
 
o Se (if): 
Se fizer sol, vamos à piscina. 
 
o Sempre que (whenever): 
Sempre que você vier a Austin, venha me visitar. 
 
Futuro do subjuntivo composto: 
 
Para falar de um acontecimento futuro já concluído em relação a outro, também 
futuro, emprega-se a forma composta. O futuro do subjuntivo composto 
forma-se com o verbo auxiliar “ter” no futuro do subjuntivo, seguido do particípio 
passado do verbo principal: 
 
Será tarde demais quando ela tiver chegado. 
 
Quando tiverem encontrado o culpado, estarei longe daqui.  


