
FUTURO DO PRETÉRITO DO INDICATIVO 

Formação 

TAMBÉM CONHECIDO COMO CONDICIONAL 

O futuro do pretérito se forma com o infinitivo mais o sufixo apropriado. 

Exemplo: 

Verbo partir: partir > eu partir(+ia) 

FALAR BEBER PARTIR 

Eu falaria Eu beberia Eu partiria 

Tu falarias Tu beberias Tu partirias 

Você falaria Você beberia Você partiria 

Ele falaria Ele beberia Ele partiria 

Nós falaríamos Nós beberíamos Nós partiríamos 

Vós falaríeis Vós beberíeis Vós partiríeis 

Vocês falariam Vocês beberiam Vocês partiriam 

Eles falariam Eles beberiam Eles partiriam 

Há três verbos irregulares no futuro do pretérito: 

FAZER TRAZER DIZER 

Eu faria Eu traria Eu diria 
Tu farias Tu trarias Tu dirias 
Você faria Você traria Você diria 
Ele faria Ele traria Ele diria 
Nós faríamos Nós traríamos Nós diríamos 
Vós faríeis Vós traríeis Vós diríeis 
Vocês fariam Vocês trariam Vocês diriam 
Eles fariam Eles trariam Eles diriam 



O futuro do pretérito é usado 

1. Para falar de um acontecimento futuro em relação a outro, já ocorrido:

Marta falou que não chegaria para o almoço.

Achávamos que eles trariam o jantar.

“Perguntaram a Cupido, que ali estava,

Qual de aquelas três flores tomaria
Por mais suave e pura, e mais formosa.” (Camões,1981)

Ele garante que poderia fazer o dever de casa.

Ele dirá ao chefe que conseguiria realizar o serviço.

2. Para falar sobre um fato que poderá ou não ocorrer, dependendo de
determinada condição. Tais sentenças condicionadas (if senteces) vêm
sempre acompanhadas de outra, cujo verbo principal é conjugado no
imperfeito do subjuntivo:

Se pudesse escolher, quem você levaria para uma ilha deserta?

Eu nunca faria isso se eu fosse você.

3. Para falar sobre fato incerto, fazendo hipóteses ou suposições:

Quem seria aquela mulher toda agasalhada em pleno verão do Rio de Janeiro?

João anda muito estranho. Estaria preocupado com algo?

4. Para falar com surpresa ou indignação sobre um evento:

Surpresa:

Eles se divorciaram de uma hora para outra? Pareciam tão felizes juntos! Quem
diria!
Eles viajarão de avião tendo tanto medo de voar? Jamais imaginaria isso.

Indignação:

O quê? Ela rouba todo o dinheiro da mãe? Ela não faria uma coisa dessas!



Observações 

Futuro do pretérito composto 

5. Para dar sugestões e fazer pedidos de maneira mais educada:

Tenho notado que você sempre chega atrasado na aula. Acho que você deveria

acordar mais cedo.

Por favor, você poderia repetir o que acaba de dizer?

1. Em diversos casos, o futuro do pretérito pode ser substituído pelo verbo no

imperfeito:

“Se alguém se metesse, ele furava.” (Verissimo, 1996)

2. Outra forma que substitui o futuro do pretérito é formada pelo verbo IR (auxiliar) no

imperfeito, seguido do infinitivo do verbo principal:

“Ninguém ia descobrir, ninguém ia vê-la.” (Verissimo, 1996)

O futuro do pretérito composto forma-se com o verbo auxiliar “ter” no futuro do 

pretérito, seguido do particípio passado do verbo principal. 

Exemplo: 

Verbo viajar: eu teria viajado. 

Teríamos viajado para a Europa no ano passado, mas não tivemos dinheiro. 

‘We would have traveled to Europe last year, but we didn’t have money.’ 

‘Habríamos viajado a Europa el año pasado, pero no tuviemos dinero.’ 

O futuro do pretérito composto é usado para falar de acontecimentos que 

poderiam ter acontecido no passado, mas que não se concretizaram. 

Se eu soubesse que você estava com fome, teria preparado o jantar com 

antecedência. 

‘If I knew you were hungry, I would have made dinner in advance.’ 
‘Si yo hubiera sabido que tenías hambre, habría preparado la cena de antemano.’ 




