
PRESENTE DO SUBJUNTIVO 

Formação 

 

 
 
 
 
 

O presente do subjuntivo é formado a partir do radical da primeira pessoa do 

singular do presente do indicativo, acrescentando-se a terminação 

apropriada. 
 

Exemplo:  
Verbo morar: eu mor(-o) > que eu mor(+e) 

 
 

MORAR COMER PARTIR 

Que eu more Que eu coma Que eu parta  

Que tu mores Que tu comas Que tu partas  

Que você more Que você coma Que você parta  

Que ele more Que ele coma Que ele parta  
Que nós moremos Que nós comamos Que nós partamos  

Que vós moreis Que vós comais Que vós partais  

Que vocês morem Que vocês comam Que vocês partam 

Que eles morem Que eles comam Que eles partam 

  
Há sete verbos irregulares no presente do subjuntivo: 
 
ESTAR 
 

DAR 
 

SER 
 

Que eu esteja Que eu dê Que eu seja 
Que tu estejas Que tu dês Que tu sejas 
Que você esteja Que você dê Que você seja 
Que ele esteja Que ele dê Que ele seja 
Que nós estejamos Que nós demos Que nós sejamos 
Que vós estejais Que vós deis Que vós sejais 
Que vocês estejam Que vocês dêem Que vocês sejam 
Que eles estejam Que eles dêem Que eles sejam 
 
HAVER 
 

SABER 
 

QUERER 
 

Que eu haja Que eu saiba Que eu queira 
Que tu hajas Que tu saibas Que tu queiras 
Que você haja Que você saiba Que você queira 
Que ele haja Que ele saiba Que ele queira 
Que nós hajamos Que nós saibamos Que nós queiramos 
Que vós hajais Que vós saibais Que vós queirais 
Que vocês hajam Que vocês saibam Que vocês queiram 
Que eles hajam Que eles saibam Que eles queiram 

 



O presente do subjuntivo é usado 

Nota 

IR 
 

  
 

Que eu vá   
Que tu vás   
Que você vá   
Que ele vá   
Que nós vamos   
Que vós vades   
Que vocês vão   
Que eles vão   

 
 
 
 
 
 

 
Para indicar dúvidas, desejos, incertezas, probabilidades e sentimentos.  
Pode ser utilizado para exprimir acontecimentos do presente ou do futuro: 

 
Talvez ele chegue atrasado. 

 
Tomara que eu consiga aproveitar as férias! 

 
É importante que eles façam o dever de casa.  

 
Duvido que ele se case com ela. 

 
Siga a receita direito para que o bolo fique bom.  
 
Vamos tentar até que dê certo!  
 
Vamos embora antes que seja tarde. 
 

“- Olhe, disse o Pestana, como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe 

logo duas polcas; a outra servirá para quando subirem os liberais.” (Machado de 

Assis, 2004) 
 
 
 
 
 
 

 
O presente do subjuntivo está geralmente ligado a certas conjunções ou expressões 

impessoais. Na seção “Modo Subjuntivo” há uma lista com exemplos de algumas 

dessas palavras. 

 
 


