
FUTURO DO PRESENTE (INDICATIVO) 
 
 
 

FORMAÇÃO 
 
O futuro do presente é formado a partir do verbo no infinitivo, seguido da 
terminação adequada. 
 
Exemplo: 
Verbo molhar: molhar > eu molhar(+ei) 
 
MOLHAR 
 
Eu molharei 
Tu molharás 
Você molhará 
Ele molhará 
Nós molharemos 
Vós molhareis 
Vocês molharão 
Eles molharão 

VENDER 
 
Eu venderei 
Tu venderás 
Você venderá 
Ele venderá 
Nós venderemos 
Vós vendereis 
Vocês venderão  
Eles venderão 

CAIR 
 
Eu cairei 
Tu cairás 
Você cairá 
Ele cairá 
Nós cairemos 
Vós caireis 
Vocês cairão 
Eles cairão

 
Alguns verbos irregulares: 
 
FAZER 
 
Eu farei 
Tu farás 
Você fará 
Ele fará 
Nós faremos 
Vós fareis 
Vocês farão 
Eles farão 

TRAZER 
 
Eu trarei 
Tu trarás 
Você trará 
Ele trará 
Nós traremos 
Vós trareis 
Vocês trarão 
Eles trarão 

DIZER 
 
Eu direi 
Tu dirás 
Você dirá 
Ele dirá 
Nós diremos 
Vós direis 
Vocês dirão 
Eles dirão

 
 
O futuro do presente é usado: 
 
 
Para falar de ação ou acontecimento que provável ou certamente ocorrerá 
no futuro: 
 
“No Baile de Natal mataremos convencionalmente os que pudermos. Será o 
meu último gesto romântico inconsequente.” (Rubem Fonseca, 1994) 
 



Amanhã viajarei logo que o sol nascer. 
 
Eles não chegarão a tempo para o jantar. Comeremos sozinhos. 
 
Palavras-chave: amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, 
um dia... 
 
 
Observação: 
 
Na linguagem informal (principalmente no português falado), o futuro do 
presente pode ser composto pela locução verbal formada pelo verbo IR no 
presente mais o infinitivo do verbo principal: 
 
Amanhã vou viajar logo que o sol nascer. 
 
Eles não vão chegar a tempo para o jantar. Vamos comer sozinhos. 
 
Exceção: 
 
Com o próprio verbo IR, usa-se simplesmente o presente do indicativo para 
indicar também o futuro. Observe: 
 
Ela vai à academia de ginástica todos os dias. (presente, hábito) 
 
Ela vai à academia amanhã. (futuro) 
 
 
Futuro do presente composto: 
 
Para se referir a ações futuras que tenham sido concluídas antes de outra ação 
começar, utiliza-se a forma composta do futuro do presente. O futuro do 
presente composto forma-se com o verbo auxiliar “ter” no futuro do presente, 
seguido do particípio passado do verbo principal. Veja o esquema abaixo: 
 
Exemplo: 
Verbo sair: eu terei saído. 
 
      I terei saído I                  quando ele chegar 

________________________I_________________________________________ 

presente                   futuro 

 
Quando ele chegar, já terei saído. 
‘When he arrives, I will have already left.’ 
‘Cuando él llegue, yo habré salido.’ 



 
No dia em que a mamãe chegar já teremos limpado toda a casa. 
‘When mommy arrives we will have already cleaned all the house.’ 
‘El día en que mamá llegue, ya habremos limpiado toda la casa.’ 


