


1) FORMAÇÃO DO TEMPO VERBAL

2) USO

3) EXERCÍCIOS
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Tempos verbais são as variações do verbo que
indicam em qual momento o fato expresso por ele
está ocorrendo. De forma básica, temos os seguintes
tempos verbais: presente, passado e futuro.
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SIMPLE PRESENT TENSE

SUJEITO = I, YOU, WE, THEY 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO”
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DO” + V.P. SEM “TO”

SUJEITO = HE, SHE, IT 
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO” + FLEXÃO
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DOES” + V.P. SEM “TO”
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CASOS ESPECIAIS
QUANDO O SUJEITO FOR HE, SHE OU IT
1 – Verbos terminados em: S, SS, SH, CH, X, O e Z devemos
acrescentar ES

Ex: He goes to the club every Sunday. (to go)

2 – Verbos terminados em: CONSOANTE + Y, Retiramos o “Y” e
acrescentamos IES

Ex: The baby cries a lot at night. (to cry)
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• Ações habituais;

• Verdades universais;

• Ações futuras programadas;
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Ex1: I brush my teeth every day.
(Eu escovo meus dentes todos os dias.)

Ex2: The sun rises every morning.
(O sol nasce toda manhã.)

Ex3: We travel to Barra Grande tonight.
(Nós viajamos para Barra Grande hoje à noite.)
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E X E R C I S E S
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1. Conjugue os verbos entre parênteses na terceira pessoa do
singular do SIMPLE PRESENT.

a) Peter TV every single morning. (TO WATCH)
(Pedro assiste TV todas as manhãs.)
b) The bird to the south in the winter. (TO FLY)
(O pássaro viaja para o sul no inverno.)
c) Juliana every night before going to sleep. (TO PRAY)
(Juliana reza toda noite antes de ir dormir.)
d) The little boy much money with him. (TO HAVE)
(O garotinho tem muito dinheiro com ele.)
e) The student his exercises. (TO DO)
(O aluno faz os exercícios dele.)
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02.Complete as lacunas usando o verbo no Simple Present na forma
negativa.

1. She to read magazines.  (TO LIKE)
(Ela não gosta de ler revistas.)
2. Lara and John                                                milk. (TO DRINK)
(Lara e John não bebem leite.)
3. I                                                 any vegetable salad.  (TO EAT)
(Eu não como nenhum tipo de salada.)
4. He                                                in the afternoon.  (TO SLEEP)
(Ele não dorme à tarde.)
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03. Complete as lacunas usando o verbo no Simple Present.

1. the girl a boyfriend? (TO HAVE)
(A garota tem um namorado?)
2. the babies a lot at night? (TO CRY)
(Os bebês choram muito durante a noite?)
3 . the students to study more? (TO NEED)
(Os alunos precisam estudar mais?)
4. He before acting? (TO THINK)
(Ele pensa antes de agir?)
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