
 
 
 
Futuro  simples do Indicativo 
Verbos regulares do 1ª, 2ª , 3ª  conjugação 
 

 
           I  
     Falar   

            II   
Comer   

III   
Partir  

Eu falarei comerei partirei 

Tu falarás comerás partirás 

Você , ele,ela falará comerá partirá 

Nós falaremos comeremos partiremos 

Vocês,eles,elas falarão comerão partirão 

 
   
Сonjugação dos verbos  irregulares   
 

 Ter Ser Ir       Pôr   

Eu terei  serei irei porei 

Tu terás serás irás porás 

Você,ele, elas terá  será irá porá 

Nós teremos seremos iremos poremos 

Vocês,eles,elas terão serão  irão porão 

 

 Dizer Fazer Trazer 

Eu direi farei trarei 

Tu dirás farás trarás  

Você,ele,ela dirá fará trará  

Nós diremos faremos traremos 

Vocês,eles,elas dirão  farão trarão 

 
Exemplo : 
 
1. Hoje trarei  mais cedo. 
 

 
 

. 
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Futuro  simples do Indicativo 
Простое будущее время изъявительного наклонения 
Viitorul  
 
Pronomes Relativos 
Относительные  местоимения 
Pronumele  relative 
 
Pronomes pessoais .Complemento directo ; 
complemento directo + complemento indirecto 
Беспредложные обьектные формы личных  
местоимений 
Pronumele personale .Complimentul direct ;complimentul 
direct + complimentul indirect 
 
Revisões: 
Presente do Indicativo  
Pretérito Perfeito Simples do Indicativo  



 
 

 
Futuro do Indicativo usa-se para indicar : 
 
a) Acções que se realizam no futuro 
     Exemplo : 
   -  Na próxima semana iremos ao ACIME 
 
b) Quando  não temos certeza de algo ou temos dúvidas 
        Exemplo :   
    -  O que sentirá ele em relação a tudo o que lhe disseste? 
 
c) Pedidos delicados 
        Exemplo:   
     -  Falaremos com o Coordenador, não será melhor? 
  
d) Indica também ordens, desejos 
        Exemplos:   
      -  Não darás isso  
      -  Voltaremos certamente a ver-nos. 
 
e) Nas orações condicionais para expressar possibilidade, probabilidade 
Exemplo:  
  - Se não lhe falares agora, ele nunca te ouvirá 
 
Contudo, no português usamos mais o Presente do Indicativo e as Conjugações Perifrásticas em vez 
do Futuro, mas na linguagem coloquial e oral .  
 
Exemplos :  
        1. Hei-de aprender russo. 
        2. O Nikola tem de estudar mais. 
        3. Os alunos vão festejar o fim do curso. 
 

 
 



 

 
Pronomes pessoais , complemento directo  
 

Eu me 

Tu te  

Ele,ela o , a 

Nós nos 

Vocês vos 

Eles,elas os, as 

 
MAS se as formas verbais terminarem em –r, -s, -z então na 3ª pessoa do singular e 3ª pessoa do 
plural temos de acrescentar  -lo, -la, -los, -las  e se terminarem em –ão, -õe, -m, acrescenta-se   -
no, -na, -nos, -nas . 
 
Exemplos: 
 
       1. Eu telefono ao Eduardo e ele telefona-me. 
       2. Levo-te ao teatro. 
       3. Viste-nos hoje na escola? 
       4. Se quiserem, compro-vos os bilhetes. 
       5. Onde está o gelado? Desculpa, comi-o todo. 
       6. Tenho-os guardados na gaveta da cómoda. 
       7. Vou vê-la ao aeroporto. 
       8. Ponham-na em cima da cadeira. 
 
 

 

 
 
Pronomes relativos 
 
Os pronomes relativos referem-se a pessoas ( que, quem), coisas (que, qual, cujo) , lugares 
(onde). No entanto, podemos usar que tanto para pessoas como coisas, o mesmo se aplica aos 
pronomes relativos variáveis ( cujo / a / os / as, o  /a qual  /os / as quais. Contudo, não se esqueça 
que ,qual e quem , podem ser precedidos de preposição ( de, para, por, com, sem....). Assim, o 
pronome relativo refere-se sempre a uma palavra da oração antecedente. Habitualmente faz a 
ligação entre 2 frases. 
 
Exemplos:  
 
1. O Vassili é meu amigo. Ele é médico em S. José  
2. O Vassili, que é médico em S. José, é meu amigo. 
 
Neste caso, o sujeito das 2 frases é o mesmo e substituimos ele por que. 
 

3. O João, cujo  filho é meu aluno, vive no nosso prédio 
4. O Cabo da Roca, onde estive ontem, é lindo! 
5. A senhora Ivanov, de quem te falei , é muito amável 
6. O CD , que me deram, é dos Sigur Ros 
7. O emprego para o qual me candidatei, está anunciado no jornal  
 

 



 
Pronomes pessoais , complemento indirecto: 
 

Eu me 

Tu te  

Ele,ela lhe 

Nós nos 

Vocês vos 

Eles ,elas lhes 

 
No entanto, podemos usar ambos os complementos ( directo, indirecto ) e nesse caso, recorre-
se á contracção 
Me + o / a /os / as = mo, ma, mos,  mas 
Te + o / a /as /os = to, ta, tas, tos  
Lhe + o / a /as / os = lho, lha, lhos, lhas  
 
MAS não se podem fazer contracções nas formas do plural  
( nos, vos, lhes ) 
 
Exemplos : 
 
       1. Ele escreveu-me um poema . 
       2. Apetece-te sair hoje á noite? 
       3. Sugiro-lhe que vá ao ACIME. 
       4. Deram-nos esta roupa. 
       5. Mostro-vos as fotos amanhã. 
       6. Falei-lhes da viagem á Patagónia. 
       7. Enviei-tos. 
 

 

 
Revisões:  
  
Presente do indicativo 
 
Verbos: ir, abrir, enviar, gostar, precisar, confirmar, estar, achar, falar, ter, trabalhar, poder, 
fazer, dar, utilizar, aumentar, esperar, começar, ser, comprar, receber, conhecer, escrever, 
achar, ter. 
 
Pretérito Perfeito Simples do Indicativo  
 
Verbos: ir, ser, estar, ter, viver, chegar, poder, falar , ver, trazer. 
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