
                 DICAS DE INGLÊS
              TEMPOS VERBAIS

DICA 1

Quando construir frases  AFIRMATIVAS  no Presente Simples (Present Simple)

não esqueça de colocar um “s” no verbo quando ele for conjugado com os 

pronomes he, she e it ou, por exemplo, com pessoas, coisas e objetos no 

singular.

Exemplos: 

• He works on Sundays. (Ele trabalha aos Domingos.)

• She Likes London. (Ela gosta de Londres.)

• It starts at 8 o'clock. (Ele começa às 8 horas.)

• He wants to go. (Ele quer ir.)

• Paul drives very well. (Paul dirige muito bem.)

• Mary eats a lot. (Mary come muito.)

• That table costs a lot of money. (Aquela mesa custa muito dinheiro.)

• My cat loves sleeping. (Meu gato adora dormir.)

Obs: Alguns verbos vão com “es” ou ainda “ies”, dependendo de sua terminação.

Exemplos: 

• They go to work by car. (Eles vão pro trabalho de carro.)

• He goes to work by car. (Ele vai pro trabalho de carro.)

• I study in London. (Eu estudo em Londres.)

• She studies in London. (Ela estuda em Londres.)
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DICA 2

Quando usar os verbos auxiliares DO e DOES – DON'T e DOESN'T e o modal 

WILL e WON'T, o VERBO PRINCIPAL deve vir puro, sem qualquer mudança, 

sem “to”, sem “ed”, sem “ing”, sem “s”, etc.. Quem vai indicar o tempo verbal da

frase são os auxiliares e os modais.

Erros comuns:

• She doesn't went – ERRADO 

• She didn't go – CORRETO 

• She won't to go – ERRADO 

• She won't go – CORRETO 

• She doesn't going – ERRADO 

• She doesn't go – CORRETO 

• She didn't went – ERRADO 

• She didn't go – CORRETO 

• They don't likes –  ERRADO 

• They don't like – CORRETO 

• They didn't liked – ERRADO 

• They didn't like – CORRETO 
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LEMBRANDO

• DO e DON'T usamos no presente para os pronomes: I, YOU, WE e 

THEY.

• DOES e DOESN'T usamos no presente para os pronomes: HE, SHE e 

IT.

• DID e DIDN'T usamos no passado para todos os pronomes: I, YOU, 

HE, SHE, IT, WE e THEY.

• WILL e WON'T usamos no futuro para todos os pronomes: I, YOU, HE, 

SHE, IT, WE e THEY.

Vamos ver alguns exemplos de frases interrogativas no presente, passado e 

futuro. Perceba que o verbo fica puro, sem qualquer alteração. Quem 

determina o tempo verbal da frase são os auxiliares e os modais; neste caso: 

DO, DOES, DID e WILL.

• Does she work on Sundays? (Ela trabalha aos domingos?)

• Do they work on Sundays? (Eles trabalham aos domingos?)

• Did she work last Sunday? (Ela trabalhou domingo passado?)

• Will she work next Sunday? (Ela vai trabalhar no próximo Domingo?)

Vamos ver alguns exemplos de frases negativas no presente, passado e futuro.

Perceba que o verbo fica puro, sem qualquer alteração. Quem determina o 

tempo verbal da frase são os auxiliares e os modais; neste caso: DON'T, 

DOESN'T, DIDN'T e WON'T (will not).

• She doesn't go to the beach every day. (Ela não vai pra praia todo dia.)

• They don't go to the beach every day. (Elas não vão pra praia todo dia.)

• She didn't go to the beach yesterday. (Ela não foi pra praia ontem.)

• She won't go to the beach tomorrow. (Ela não vai pra praia amanhã.)

Obs.: é muito mais fácil construir frases na interrogativa e na negativa, pois não precisamos 

flexionar o verbo. Basta colocar o auxiliar ou modal de acordo com o tempo verbal que deseja.
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DICA 3

Quando usamos um verbo depois de certas palavras ou expressões, este 

verbo vem com ing, mas sua tradução fica no infinitivo.

Exemplos de infinitivo:

• buy (comprar)

• sell (vender)

Exemplos de verbos no gerúndio, com tradução no gerúndio:

• She is working at the moment. (Ela está trabalhando no momento.)

• She was driving when I called. (Ela estava dirigindo quando liguei.)

• They are having lunch now. (Eles estão almoçando agora.)

Exemplos de verbos no gerúndio, com tradução no infinitivo:

• I like dancing. (Eu gosto de dançar.)

• I don't mind waiting. (Não me importo de esperar.)

• Are you interested in working with us? (Você está interessado em 
trabalhar com a gente?)

• They ran five miles without stopping. (Eles correram 5 milhas sem 
parar.)

• Before going out, I called Paul. (Antes de sair, eu liguei pro Paul.)

• What did you do after getting home? (O que você fez depois de chegar 
em casa?)

Expressões e palavras mencionadas nos exemplos logo acima, as quais vêm 
seguidas de verbos com “ing”:

• Like

• Don't mind

• Be interested in

• Without

• Before

• After
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                         SOBRE CLÁUDIO HABIBE

Cláudio Habibe ministra aulas de inglês à distância via Skype para todos os 
níveis, do básico ao avançado. Morou seis anos em Londres e visitou mais de 
quinze países. Seus vinte anos de experiência e sua bagagem cultural são 
ingredientes que, certamente, contribuirão para o seu aprendizado.

Já ministrou aulas, in company, para executivos e profissionais de grandes 
empresas brasileiras e multinacionais. 

Dedica-se ao ensino da língua inglesa para todos que têm interesse por este 
aprendizado e possui vasta experiência em inglês para executivos. Tem atuado
como professor nas áreas de logística, de projetos, de vendas, financeira, de 
consultoria, de auditoria, de hotelaria, de soldagem, de marketing, de oil and 
gas, de energia, de coaching pessoal e executivo, dentre outras.
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VASTA EXPERIÊNCIA EM GRANDE EMPRESAS
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CONTATO

Webpage: http://www.  habibweb.com

E-mail: claudio@  habibweb.com

Fone: (42) 9933-9995
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