
Present simple 

(questions and answers)
Como fazer perguntas e respostas no presente 
simples em inglês?

? Ok!



Para fazer perguntas no Present Simple

é preciso utilizar o verbo auxiliar Do ou Does.

É possível fazer dois tipos de perguntas: as

fechadas e as abertas. Aqui as chamaremos de

Yes/No questions e Wh-Questions.



Yes/No questions

Yes/No Questions são perguntas que começam com Do ou
Does. Essas são perguntas fechadas, pois suas respostas são 

curtas, uma vez que as opções de resposta são limitadas. Veja 
a regra e os exemplos a seguir:

Do/Does Sujeito Verbo Complemento?

Do I love him?

Do you like vegetables?

Does Lucas go to work by bus?

Does she get up early every day?

Does it live on the streets?

Do we study at the same school?

Do Brian and Joyce work together?



Lembre-se!

Do é utilizado com os 

seguintes pronomes: I, you, 

we, they
Does é utilizado com os 

seguintes pronomes: he, she, 

it



Respostas curtas
• É comum responder perguntas fechadas com respostas curtas, iniciando com Yes ou No. Para isso, é preciso 

seguir a seguinte regra:

Yes, Pronome do/does

Yes, I do

Yes, you do

Yes, he does

Yes, she does

Yes, it does

Yes, we do

Yes, you do

Yes, they do

No, Pronome do/does not

No, I do not

No, you do not

No, he does not

No, she does not

No, it does not

No, we do not

No, you do not

No, they do not

Atenção! Respostas afirmativas não podem 

contraídas.

Atenção! É comum que respostas curtas 

negativas sejam contraídas – do not se torna

don’t e does not, doesn’t.



Wh-questions
• Wh-Questions são perguntas que antes de utilizar do ou does é preciso 

usar uma wh-word, ou seja, palavras que comecem com wh como, 
When, Where, How, What, Why, Who, entre outras. 

Wh-word Do/Does Sujeito Verbo Complemento?

Why do I love him?

What do you like eating?

How does Lucas go to work?

When does she get up early?

Where does it live? -

Where do we study -

Who do Brian and 

Joyce

work with?

Dica!

O 

complemento

de uma 

pergunta pode 

ser opcional.

Curiosidade:

How é a única dessas 

palavras que não 

começa com Wh, mas 

que se enquadra na 

categoria.



Como responder Wh-questions?
• Wh-questions são perguntas abertas, pois suas respostas são mais

longas. Veja possíveis respostas para as perguntas anteriores.

Sujeito Verbo Complemento.

Because He is nice and intelligent.

I like vegetables.

Lucas goes to work by bus.

She gets up early every day.

It lives on the streets.

we study at the same school.

Brian and Joyce work with Larissa and Rodrigo.

Lembre-se!

Em respostas longas na 

afirmativa não 

utilizamos o verbo 

auxiliar do/does.



Você sabe quando
usar o Present Simple?
Os principais usos do Present Simple são:

✓ falar da rotina diária e hábitos

I wake up early every day.

✓ expressar um fato atual

My father has 3 brothers.

✓ apresentar verdades gerais

The water boils at 100 degrees Celsius.

✓ indicar estado

I understand you.
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