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Espanhol  3ª série E.M  

Atividade para terça-feira (14 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Mira los videos a continuación:    

Videos: assistir no portal do dom Bosco o vídeo subjuntivo II 

Preterito  pluscuamperfecto de subjuntivo: https://youtu.be/U7cAFEypDQE   

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo em Espanhol 

  Exercícios - Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo > 

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

Pronome Sujeito 

Verbo "HABER" conjugado 

em Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo. 

  Verbo em particípio: 
 

yo Hubiera / Hubiese 

+ 

amado  

tú Hubieras / Hubieses partido  

él, ella, usted Hubiera / Hubiese comido  

nosotros(as) Hubiéramos / Hubiésemos vestido  

vosotros(as) Hubierais / Hubieseis salido  

ellos, ellas, ustedes Hubieran / Hubiesen llamado  

Atenção: 

» As duas terminações estão corretas e podem ser usadas indistintamente. 

» O Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo é formado com a seguinte forma: Pretérito 

Imperfecto de Subjuntivo de "HABER" mais o verbo em particípio. 

https://www.bomespanhol.com.br/gramatica/modos-tempos-verbais/subjuntivo/preterito-pluscuamperfecto/exercicios


Usos do pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo: 

» Usa-se quando expressamos uma ação em passado para fazer referência a algo também em passado, mas com uma 

anterioridade da ação. 

Exemplo: 

 Es una pena que no hubieras llegado antes de terminar la fiesta. 

» Usa-se para falar de ações hipotéticas ou não realizadas situadas no passado. 

Exemplo: 

 Si lo hubiera sabido a tiempo, no habría comprado las entradas. 

» Usa-se para indicar uma ação anterior da qual não temos conhecimento. 

Exemplo: 

 No sabía que hubieras tenido 4 hijos. 

» Usa-se para falar de condições. 

Exemplo: 

 Si hubiéramos tenido un coche nos habríamos ido para la playa. 

» Usa-se para fazer recomendações e dar conselhos. Indica uma anterioridade da ação, e neste caso se traduz geralmente 

em uma repreensão do que deveria ter sido feito no passado mas não foi realizado. 

Exemplo: 

 Si te hubieras disculpado, no estarías castigado. 

» Usa-se para fazer referências a ações impossíveis ou quase impossíveis de realizar. 

Exemplo: 

 Me hubiera gustado ser modelo. (pero soy muy gorda) 

 

https://www.bomespanhol.com.br/gramatica/modos-tempos-verbais/subjuntivo/preterito-

pluscuamperfecto 

Actividades:  

Pág.: 7 ejercicios 2 e 3 pretérito perfecto de subjuntivo 

págs.: 7  y 8   pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo   

 

 

https://www.bomespanhol.com.br/gramatica/modos-tempos-verbais/subjuntivo/preterito-pluscuamperfecto
https://www.bomespanhol.com.br/gramatica/modos-tempos-verbais/subjuntivo/preterito-pluscuamperfecto

