MODO SUBJUNTIVO
Formação
O modo subjuntivo é, na maioria das vezes, empregado em orações
subordinadas, nas quais se expressam sentimento, desejo, hipótese,
probabilidade ou incerteza. O subjuntivo na oração subordinada pode
também denotar causa, concessão, finalidade, referência temporal,
condição e consequência.
Gostaria que eles fossem mais educados. (desejo)
Se ele fizer todo o trabalho, você o paga. (condição)
O modo subjuntivo apresenta como tempos verbais: presente, pretérito
perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais-que-perfeito e futuro.

Observação
De maneira geral, o presente e o pretérito (perfeito, mais-que-perfeito e
imperfeito) do subjuntivo seguem as seguintes conjunções ou expressões
impessoais que, com frequência, tornam seu uso obrigatório:
Quero que (I want)
Desejo que (I wish)
Espero que (I hope)
Gostaria que (I would like to)
Tomara que (let’s hope)
Duvido que (I doubt)
Talvez (maybe)
Não tenho certeza que (I’m not sure that)
Tenho medo que (I’m afraid)
É pena que (what a pity)
Basta que (it suffices that)
Embora (although)
Mesmo que (even if, even though)

A não ser que (unless)
Contanto que (as long as)
Desde que (as long as)
Para que (so that)
A fim de que (in order to)
Caso (if)
Se (if)
Sem que (without)
Até que (until)
Antes que (before)
É possível que (it’s possible)
É provável que (probably)
É necessário que (it’s necessary)
É importante que (it’s important)

Exemplos:

•
•
•
•
•
•
•

Quero que (I want):
Quero que sejas feliz.
Desejo que (I wish):
Desejo que tudo dê certo.
Espero que (I hope):
Espero que não chova hoje.
Tomara que (let’s hope):
Tomara que eles cheguem na hora.
Gostaria que (I would like to):
Gostaria que ele ficasse mais tempo em casa.
Duvido que (I doubt):
Duvidei que ele estivesse só.
Talvez (maybe):
Talvez ele tivesse precisado de mais dinheiro.

•

Não tenho certeza que (I’m not sure that):
Não tenho certeza que ela tenha feito isso sozinha.

•

Tenho medo que (I’m afraid):
Tive medo que eles se perdessem no caminho.

•
•
•
•

É pena que (what a pity):
É pena que não tenham podido vir à festa.
Basta que (it suffices that):
Basta que chova um pouquinho para ele não querer ir à escola.
Embora (although):
Embora tenham ensaiado muito, os atores esqueceram o texto no dia da
apresentação.
Mesmo que (even if, even though):
Mesmo que a universidade esteja fechada, os alunos vão querer estudar
português.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A não ser que (unless):
Ele não passará de ano, a não ser que estude muito para tirar boa nota no exame
final.
Contanto que (as long as):
Contanto que não faça muito frio, todos irão à piscina.
Desde que (as long as):
Desde que não bagunce a casa, seu amigo pode passar um tempo conosco.
Para que (so that):
Para que você consiga boa nota é preciso estudar muito.
A fim de que (in order to):
Eles vão para o Brasil a fim de que possam aprender mais português.
Caso (if):
Caso eles telefonem, diga que fui trabalhar.
Se (if):
Eu compraria um carro se eu tivesse dinheiro.
Sem que (without):
Ele sempre sai sem que eu saiba.
Até que (until):
Até que ele chegasse em casa, o programa já teria acabado.
Antes que (before):
É melhor fazer tudo agora antes que seja tarde demais.
É possível que (it’s possible):
É possível que ele estivesse lá.
É provável que (probably):
É provável que ninguém tenha feito o dever de casa.

•

É necessário que (it’s necessary):
É necessário que se dedique muito para aprender bem uma língua estrangeira.

•

É importante que (it’s important):
É importante que se estude muito para ser bom profissional.

