
Present Simple
Como falar de hábitos e rotinas?



Present Simple

Usamos para falar sobre:

• nossa rotina diária e atividades que 

fazemos com frequência

• costumes familiares e culturais

• o que gostamos e não gostamos

• o que temos e não temos

I wake up early every 

day. 

I don’t exercise very 

often.

What do you do on 

weekends?



Present Simple

Usamos para falar sobre:

• nossa rotina diária e atividades que 

fazemos com frequência

• costumes familiares e culturais

• o que gostamos e não gostamos

• o que temos e não temos

I go to work by bus.

I don’t have breakfast 

in the morning.

Do you play any sport 

with your friends?



Present Simple

Usamos para falar sobre:

• nossa rotina diária e atividades que 

fazemos com frequência

• costumes familiares e culturais

• o que gostamos e não gostamos

• o que temos e não temos

In Brazil, we eat rice 

and beans every day.

My siblings don’t live in 

Brazil.

Do they celebrate

Christmas in Japan?



Present Simple

Usamos para falar sobre:

• nossa rotina diária e atividades que 

fazemos com frequência

• costumes familiares e culturais

• o que gostamos e não gostamos

• o que temos e não temos

My parents visit me on 

weekends.

We don’t drink coffee 

at home, only tea.

What do you do on 

your birthday?



Present Simple

Usamos para falar sobre:

• nossa rotina diária e atividades que 

fazemos com frequência

• costumes familiares e culturais

• o que gostamos e não gostamos

• o que temos e não temos

I really love watching 

sports on TV.

Some of my friends 

don’t like junk food.

What kind of cell phone 

do you have?



Present Simple

Usamos para falar sobre:

• nossa rotina diária e atividades que 

fazemos com frequência

• costumes familiares e culturais

• o que gostamos e não gostamos

• o que temos e não temos

My parents have a 

house at the beach.

We don’t have

much time,

let’s go!

Do you like

studying English?



subject   +   verb +    complement

I wake up early every day.

My parents    visit me on ...

We eat rice and beans ...

I go to work by bus.   

AFFIRMATIVEPresent Simple



NEGATIVEPresent Simple

subject   + don’t + verb +    complement

(do not)

I don’t exercise very often.

My siblings   don’t live in Brazil.

My friends    don’t like junk food.              

I              don’t have breakfast ...



INTERROGATIVE IPresent Simple

do +    subject   +     verb +    complement ?

Do they celebrate Christmas ... ?

Do you play any sport ... ?

Para responder: Yes, I do. /      No, I don’t.

Yes, they do.     /      No, they don’t.

Yes, we do. /       No, we don’t.

Perguntas que começam com o auxiliar “do” são chamadas de 

yes/no questions porque a resposta pode ser apenas sim ou não. 



INTERROGATIVE IIPresent Simple

wh- phrase + do + subject +   verb + complement + ?

What do you do on weekends?

What kind     do you have ?

of cell phone

wh- phrases são palavras ou expressões que demandam 

informações, por exemplo: what, which, where, when, who,

how, what time, what kind of [...], how much, how long.

Perguntas que começam com wh- phrases são wh-questions, 

e não há uma resposta padrão para elas, a resposta é “aberta”.



Você reparou?
Os exemplos que analisamos hoje utilizaram os 

pronomes I, you, we e they, mas não utilizaram

he, she ou it.

Isso porque quando conjugamos os verbos no 

Present Simple com os pronomes he, she ou it, 

existem algumas outras regras para seguir. Vamos 

falar sobre elas em outra live.

Fiquem ligados!
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