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Lição 11: Revisão Subjuntivo
Exercícios:
Exercício 1: Situações hipotéticas. Usando o Pretérito Mais que Perfeito Composto do Subjuntivo diga o que você
teria feito se as seguintes situações tivessem acontecido.
Ex. Você viajou para a França.
Se eu tivesse viajado por mais tempo, também iria à Itália.
1. você e seus amigos viajam ao nordeste do Brasil:
Se nós _________________________________________________________________________________________.
2. seus pais compram um carro novo para você:
Se meus pais ___________________________________________________________________________________.
3. sua banda favorita de música vem tocar na sua cidade:
Se a minha banda favorita _________________________________________________________________________
4. seu professor de Português dá um exame difícil:
Se o meu professor de Português ____________________________________________________________________
5. você recebe uma carta de amor:
Se eu __________________________________________________________________________________________.
Exercício 2: A viagem de Paula. Complete o parágrafo seguinte sobre as viagens hipotéticas de Paula usando o com
verbos no subjuntivo e indicativo.
‐ Paula, o que você _______________________ (fazer) nas próximas férias, se você ____________________ (ter)
mais dinheiro?
‐ Acho que ______________________ (passar) uma semana em Búzios.
‐ Mas, e se você _____________________ (poder) ir ao exterior? Onde você ______________________ (ir) e quem
_____________________ (levar) na viagem?
‐ Ah, eu decididamente _______________________ (preferir) ir à Inglaterra com o meu namorado, onde nós
______________________ (conhecer) Liverpool, a terra dos Beatles, e __________________________ (pegar) o
trem para ir à cidade medieval de York. Se _______________________ (ser) possível, nós
________________________ (ficar) uma semana na Inglaterra e outra na Itália.
‐ E os seus pais? Eles também _____________________ (participar) dessa viagem?
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‐ Eles ______________________ (ser) bem‐vindos. Mas se eles ____________________ (quiser) ficar em casa eu não
_______________________ (chatear‐se).
Exercício 3: A sua viagem. Agora escreva sobre uma viagem hipotética de ecoturismo de um ou mais ecossistemas
brasileiros. Para onde você iria e o que você faria?
1. ______________________________________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________________________________.
4. _____________________________________________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________________________________________.
Exercício 4: Antigamente e atualmente. Complete as seguintes frases com um conteúdo adequado usando o
Presente do Subjuntivo e Passado do Subjuntivo.
Ex. Agora minha mãe quer que eu
Antigamente minha mãe queria que eu estudasse para ser médica.
Mas quando eu cresci, ela queria que eu
Atualmente que eu cresci, ela quer que eu estude engenharia.
1. Agora o meu chefe quer que eu
_______________________________________________________________________________________________.
mas quando ele me contratou, ele queria que eu
_______________________________________________________________________________________________.
2. Os nossos pais querem que nós
_______________________________________________________________________________________________.
mas quando éramos crianças, eles queriam que nós
_______________________________________________________________________________________________.
3. Agora eles querem que você
_______________________________________________________________________________________________.
mas no mês passado eles queriam que você
_______________________________________________________________________________________________.
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Gabarito
Exercício 1: Situações hipotéticas. Usando o Pretérito Mais que Perfeito Composto do Subjuntivo diga o que você
teria feito se as seguintes situações tivessem acontecido.
1. você e seus amigos viajam ao nordeste do Brasil:
Se nós tivéssemos viajado, teríamos visitado as praias do litoral.
2. seus pais compram um carro novo para você:
Se meus pais tivessem comprado um carro novo para mim, eu teria feito uma viagem.
3. sua banda favorita de música vem tocar na sua cidade:
Se a minha banda favorita tivesse vindo tocar em minha cidade, eu teria ido ao show.
4. seu professor de Português dá um exame difícil:
Se o meu professor de Português tivesse dado um exame difícil, eu teria tirado uma nota muito ruim, pois não tenho
estudado.
5. você recebe uma carta de amor:
Se eu tivesse recebido uma carta de amor, teria ficado muito feliz.

Exercício 2: A viagem de Paula. Complete o parágrafo seguinte sobre as viagens hipotéticas de Paula usando o com
verbos no subjuntivo e indicativo.
‐ Paula, o que você faria nas próximas férias, se você tivesse mais dinheiro?
‐ Acho que passaria uma semana em Búzios.
‐ Mas, e se você pudesse ir ao exterior? Onde você iria e quem levaria na viagem?
‐ Ah, eu decididamente preferiria ir à Inglaterra com o meu namorado, onde nós conheceríamos Liverpool, a terra
dos Beatles, e pegaríamos o trem para ir à cidade medieval de York. Se fosse possível, nós ficaríamos uma semana na
Inglaterra e outra na Itália.
‐ E os seus pais? Eles também participariam dessa viagem?
‐ Eles seriam bem‐vindos. Mas se eles quisessem ficar em casa eu não me chatearia.

Exercício 3: A sua viagem. Agora escreva sobre uma viagem hipotética de ecoturismo de um ou mais ecossistemas
brasileiros. Para onde você iria e o que você faria?
1. Se eu fizesse uma viagem de ecoturismo, eu iria para Bonito (MS) e conheceria as cachoeiras cristalinas da região.
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Exercício 4: Antigamente e atualmente. Complete as seguintes frases com um conteúdo adequado usando o
Presente do Subjuntivo e Passado do Subjuntivo.
1. Agora o meu chefe quer que eu organize a sala dele, mas quando ele me contratou, ele queria que eu organizasse
apenas a agenda dele.
2. Os nossos pais querem que nós façamos muitas viagens de negócios, mas quando éramos crianças, eles queriam
que nós viajássemos apenas por diversão.
3. Agora eles querem que você fale sobre o caso, mas no mês passado eles queriam que você ficasse quieta.
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