
PRESENT CONTINUOUS 
 

Em uma simplificação didática, podemos dizer que o Present Continuous (ING) é o 

correspondente do gerúndio (NDO) em inglês. Ou seja, ele descreve, em geral, ações 

que ocorrem no momento da fala, mas não só isso, como veremos a seguir. 
 

USOS 
 

1. Ações que ocorrem no momento da fala. A ação tem início antes do momento da 

fala, continua no momento em que se fala e, provavelmente, continuará depois do 

momento da fala: 

 

My mother is sweeping the house.  
Hurry up! We are all waiting for you!   

George is sleeping now. 
 

2. Expressa uma ação presente, que pode ou não estar ocorrendo no momento em 

que se fala: 

 

I'm reading a very interesting book.  

Is your father working at GM?  
I'm travelling a lot these days.  

 

3. Descreve uma situação que está se alterando no momento ou na época em que se 

fala: 

 

Lunch is being prepared now. 

The price of beans is going up again.  
The sky is getting cloudy. 

 

4. Descreve situações que se repetem constantemente. Nesses casos, o advérbio 

always é frequentemente usado e se posiciona entre o verbo to be e o verbo 

principal: 
 

You are always asking something.  
He is always complaining about his job. 

She is always playing this game. 

 

 5. Refere-se a ações planejadas que ocorrerão num futuro próximo: 
 

My godmother is having dinner with me tonight.  
We are leaving before 8:00 pm.  
Next weekend I'm going to visit you.  

 

 

 

 

 

 

 



FORMA AFIRMATIVA 
 

sujeito + presente simples do verbo to be + (ing) + complemento 

 

A Forma Afirmativa do Present Continuous é formada pelo presente simples do 

verbo to be (como verbo auxiliar) + o gerúndio (ing) do verbo principal: 

 

They are playing volleyball. 

I am writing an article.  

We are talking about our future.  

 

FORMA NEGATIVA 
 

 A Forma Negativa do Present Continuous forma-se acrescentando not após o 

presente simples do verbo to be: 

 

sujeito + presente simples do verbo to be + not + (ing) + complemento 

 

He is not talking to you. (= He isn't talking to you.) 

You are not working. (= You aren't working.) 

She is not dancing. (= She isn't dancing.) 

 
FORMA INTERROGATIVA 

 

presente simples do verbo to be + sujeito + (ing) + complemento 

 

Na Forma Interrogativa do Present Continuous o sujeito se posiciona entre o 

presente simples do verbo to be e o gerúndio do verbo principal: 

 

Am I being inopportune?  

Is she having dinner?  

What is he doing?  

 

OBSERVAÇÃO: 
 

Devido às ideias que expressam, alguns verbos NÃO devem ser usados no Present 

Continuous: like, dislike, know, believe, understand, mean, remember, forget, prefer, 

hate, love, want, need, hear, imagine, recognize, realize, suppose, wish, agree... 

 


