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  1   O tempo verbal present simple (ou simple present) tem as seguintes formas: 

  

  

na afirmativa: 

  

Full Form Significado 

I like eu gosto 1) 

you like tu gostas (1) 

he / she / it  likes ele(a) gosta (1) 

we like nós gostamos (1) 

you like vós gostais (1) 

they like eles(as) gostam (1) 

  
(1) A tradução (para a língua portuguesa) da conjugação deste tempo verbal present simple é 

apenas um dos exemplos possíveis entre vários, estando este tempo verbal dependente do 

contexto de uma frase. 

  

  

na negativa: 

  

Full Form Short Form 

I do not like I don't like 

you do not like you don't like 

he / she / it  does not like he / she / it  doesn't like 

we do not like we don't like 

you do not like you don't like 

they do not like they don't like 

  

  

na interrogativa: 

  

Full Form 

Do I like? 

Do you like? 

Does  he / she / it  like? 
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Do we like? 

Do you like? 

Do they like? 
 

  

  

na interrogativa negativa: 

  

Full Form Short Form 

Do I not like? Don't I like? 

Do you not like? Don't you like? 

Does  he / she / it  not like? Doesn't  he / she / it  like? 

Do we not like? Don't we like? 

Do you not like? Don't you like? 

Do they not like? Don't they like? 

  

  

nas respostas breves: 

  

Full Form  /  Short Form 

Yes, 
I / you / we / they do. 

he / she / it does. 

No, 
I / you / we / they do not  /  don't. 

he / she / it does not  /  doesn't. 

  

  2   Veja as regras ortográficas do present simple na 3ª pessoa do singular afirmativa 

(he,she,it). 

  

  3   Na interrogativa e negativa do present simple: 

  

  

(a) emprega-se o verbo auxiliar does na 3ª pessoa singular (he,she,it) e do nas restantes 

pessoas do singular e plural. 

  

(b) o verbo auxiliar do / does não possui nenhum significado em particular, mas a sua 

utilização é necessária. 

  

  4   Emprega-se o tempo verbal present simple para descrever: 
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(a) acções habituais ou repetidas: 

  

Full Form Significado 

I always get up at seven o'clock. Levanto-me sempre às sete horas. 

He goes to the Algarve every year. Ele vai ao Algarve todos os anos. 

She smokes a lot. Ela fuma muito. 

  

  

(b) situações a longo prazo ou permanentes: 

  

Full Form Significado 

Susan lives in London. A Susana vive em Londres. 

I like classical music. Eu gosto de música clássica. 

  

  

(c) veracidades gerais: 

  

Full Form Significado 

Two and three make five. Dois e três fazem cinco. 

The moon revolves around the earth. A lua gira à volta da terra. 

Metals expand when they are heated. 
Os metais expandem-se quando são 

aquecidos. 

  

  

(d) o futuro sobre horários e itinerários: 

  

Full Form Significado 

The train leaves at three o'clock. O comboio parte às três horas. 

The bus arrives at 7:15. O autocarro chega às 7:15. 

  

  

(e) o futuro, utilizando orações temporais e condicionais introduzidas por before, when, as 

soon as, after, if, etc.: 

  

Full Form Significado 

Before I go to work, I'm going to the bank. Antes de ir para o trabalho, vou ao banco. 

When I see her, I'll ask her. Quando eu a vir, perguntar-lhe-ei. 

As soon as I finish this, I'll take you home. Logo que eu acabe isto, levar-te-ei à casa. 

After I finish this, I'm going to bed. Depois de acabar isto, vou para a cama. 

If I see her, I'll tell her. Se eu a vir, dir-lhe-ei. 



  

  

(f) acções cujas formas verbais progressivas não existem (ex. agree, believe, belong, know, 

want), ou existem mas não podem ser empregues sem alterar o sentido da frase (ex. feel, 

think): 

  

Full Form Significado 

This car belongs to her. Este carro pertence a ela. 

I feel this is not right. Eu tenho a impressão de que isto não está 

certo. 

I think he is lying. Eu acho que ele está a mentir. 

  

  

(g) acções instantâneas, por exemplo, em comentários desportivos, demonstrações, 

exclamações: 

  

Full Form Significado 

Figo passes the ball to Sá Pinto. Figo passa a bola ao Sá Pinto. 

I now pour some water into the cup. Eu agora ponho água para dentro da chávena. 

Here comes the train! Aqui vem o comboio! 

  

  

(h) o passado em narrativas dramáticas: 

  

Full Form Significado 

She hears a noise coming from the kitchen 

downstairs. She picks up a baseball bat and 

goes down to investigate. When she gets to 

the kitchen, she turns on the light. ... 

Ela ouve um barulho vindo da cozinha no 

andar de baixo. Ela pega no bastão de 

basebol e desce para investigar. Quando 

chega à cozinha, ela acende a luz. ... 

  

  

(i) acontecimentos (no presente ou no passado) em manchetes: 

  

Full Form Significado 

How Genes Work Como Funcionam os Genes 

Peace Talks Fail Conversações Sobre a Paz Fracassam 

  

  5   ATENÇÃO: Tanto na adição do -s ou -es à base do verbo na afirmativa (3ª pessoa 

singular) como na utilização do verbo auxiliar does na negativa e interrogativa (3ª pessoa 

singular) do present simple, é bastante frequente os estudantes da língua inglesa 

esquecerem-se delas nos primeiros anos de aprendizagem da língua. Acontencem-se estes 

erros durante a expressão oral e/ou escrita. 
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