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  1   As regras ortográficas dos verbos terminados em -ing são: 

  

  

(a) quando a base do verbo termina em -e, remove-se o -e, e adiciona-se -ing: 

  

Base Base +ing Significado 

write writing escrever 

dance dancing dançar 

smoke smoking fumar 

drive driving conduzir, guiar 

type typing dactilografar 

  

  

Excepto: 

  

(i) quando a base do verbo termina em duplo -e, adiciona-se somente -ing: 

  

Base Base +ing Significado 

agree agreeing concordar 

see seeing ver 

free freeing libertar 

  

  

(ii) ou os seguintes verbos: 

  

Base Base +ing Significado 

age ageing envelhecer 

be being ser; estar 

dye dyeing tingir(-se) 

singe singeing chamuscar 

  

  

(b) quando a base do verbo é de uma sílaba com uma só vogal seguida de uma consoante 

(excepto -x), dobra-se a consoante, e adiciona-se -ing: 

  

Base Base +ing Significado 

hit hitting bater 

http://www.grammarnet.com/index.htm
http://www.grammarnet.com/index.htm
http://www.grammarnet.com/index.htm
http://www.grammarnet.com/index.htm
http://www.grammarnet.com/ghtml/preface.htm
http://www.grammarnet.com/ghtml/author.htm
http://www.grammarnet.com/gphp/contacto.php
http://www.grammarnet.com/gphp/recomend.php
javascript:self.history.back();
javascript:self.history.forward();


run running correr 

sit sitting sentar 

stop stopping parar 

  

  

(c) quando a base do verbo é de duas sílabas e o acento tónico cai sobre a última sílaba, 

dobra-se a última consoante, e adiciona-se -ing: 

  

Base Base +ing Significado 

admit admitting admitir 

begin beginning começar, iniciar 

forget forgetting esquecer 

prefer preferring preferir 

  

  

Compare com os seguintes verbos da mesma classe mas com o acento tónico sobre a 

primeira sílaba: 

  

Base Base +ing Significado 

budget budgeting orçar 

differ differing divergir 

enter entering entrar; anotar 

profit profiting lucrar; beneficiar 

  

  

Contudo, em inglês britânico: 

  

(i) quando a base do verbo termina em -l, mesmo que o acento tónico caia sobre a primeira 

sílaba, dobra-se o -l, e adiciona-se -ing: 

  

Base Base +ing Significado 

label labelling rotular, etiquetar 

signal signalling fazer sinal; sinalizar 

travel travelling viajar 

  

  

(ii) e a outra excepção é o seguinte verbo, cujo acento tónico cai sobre a primeira sílaba: 

  

Base Base +ing Significado 

worship worshipping adorar; venerar 

  

  

(d) quando a base do verbo termina em -ie, converte-se o -ie em -y, e adiciona-se -ing a 



seguir: 

  

Base Base +ing Significado 

lie lying mentir; deitar-se 

die dying morrer 

tie tying amarrar, atar 

  

  

(e) quando a base do verbo termina em -ic, adiciona-se -k seguido de -ing: 

  

Base Base +ing Significado 

panic panicking entrar em pânico 

traffic trafficking traficar 
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