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Third Conditional

 O Third Conditional é usado para expressar situações irreais que são
impossíveis de acontecer. Isso ocorre porque, nessas situações, não
existe mais possibilidade de a condição ser satisfeita. Ele também é
chamado de Past Unreal, pois a condição a ser satisfeita ficou no
passado.

■ ESTRUTURA

If Clause Main clause

If + Past Perfect Subject + would have + verb in the

past participle



Third Conditional

■ EXEMPLOS:

– If you had studied hard, you would have passed the exam.

– If I had had a lot of money, I would have bought a new 

television.

– Maggie would have traveled around the world if she hadn’t

gone to college.



Third Conditional
■ Se observarmos o último exemplo, podemos fazer as seguintes 

perguntas:

– Did Maggie travel around the world? No, she didn’t.

– Why not? Because she went to college.

– But if she hadn’t gone to college, she would have traveled
around the world.

■ Veja que, nessa situação, a verdade é que Maggie foi para a
faculdade e, por isso, ela não viajou pelo mundo. A condição
para ela viajar seria não ir para a faculdade, mas isso não
aconteceu, pois ela escolheu estudar.



Third Conditional
■ Como nas outras Conditional Sentences, as transformações para 

negativa e interrogativa são feitas com o modal would:

– I wouldn’t have gone to the movies if you hadn’t invited me.

– If they had had a bad marketing campaign, they wouldn’t

have sold so much.

– Would you have studied more if they hadn’t stayed for so

long?

– If we had traveled to Europe, would you have seen our

photos?
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• Let’s Practice II
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