
Present Continuous
Você sabe quando utilizar o presente contínuo em 
inglês?



past now future

Quando usar o
Present Continuous?
• Também chamado de Present Progressive, o 

Present Continuous se refere a uma ação ou evento 
em progresso, ou seja, que está acontecendo no 
momento de fala.

I’m working at the moment.



Forma afirmativa

Para formar frases na afirmativa é preciso utilizar o presente do verbo ‘to
be’ (am, is, are) e um verbo acrescido da partícula –ing. Veja a regra na
tabela abaixo:

Sujeito am/are/is Verbo + ing Complemento

I am cooking dinner.

You are having lunch now.

He is living with his parents.

She is sleeping at the moment.

It (the dog) is barking all day long.

We are working harder today.

They are dancing tango.

Dica!

O verbo ‘to be’ é 

geralmente contraído:

I am – I’m 

You are – You’re

He is – He’s

She is – She’s

It is – It’s

We are – We’re

They are – They’re



I am not cooking dinner.

You are not having lunch now.

He is not living with his parents.

She is not sleeping at the moment.

It (the dog) is not barking all day.

We are not working harder today.

They are not dancing tango.

Forma negativa

Para formar frases na negativa é preciso utilizar o presente
do verbo ‘to be’ (am, is, are), o not e um verbo acrescido da
partícula –ing. Veja a regra abaixo:

am/are/isSujeito not Verbo + ing Complemento

Dica!

Na negativa, com exceção

do I’m not, existem duas

maneiras de se contrair o 

verbo ‘to be’:

I’m not 

You’re not – You aren’t

He’s not – He isn’t

She’s not – She isn’t

It’s not – It isn’t

We’re not – We aren’t

They’re not – They aren’t



Forma interrogativa
É possível fazer dois tipos de perguntas no Present Continuous.

• Wh-questions: as respostas para esses tipos de perguntas
serão abertas.

• Yes/No questions: as respostas para essas perguntas
geralmente se iniciarão com Yes ou No.

(Wh-

question)

- am I dreaming? -

What are you doing now?

Where is he living? -

- is she sleeping at the moment?

- is it (the dog) barking all day long?

- are we working harder today?

Why are they dancing Tango?

Atenção!

Repare que, 

diferentemente das formas 

afirmativa e negativa, na 

forma interrogativa o 

verbo ‘to be’ vem antes 

do sujeito!

Complemento?Verbo + ingSujeitoam/are/is



Respostas curtas 
para Yes/No Questions

• Após uma Yes/No Question geralmente se dá uma resposta curta,
utilizando apenas Yes ou No + um pronome (I, you, he...) + verbo ‘to
be’ + not (no caso de uma resposta negativa). Veja a seguir alguns
exemplos e as regras.

Are you cooking dinner?

Yes, I am.

Is Lucas working now?

No, he’s not.

Yes/No Pronome Verbo

‘to be’

Not

Afirmativa Yes, I, you, he, 

she, it, we, 

you, they 

am, is, 

are -

Negativa No, I, you, he, 

she, it, we, 

you, they 

am, is, 

are

not

Fique de olho!

Respostas curtas na 

afirmativa não podem 

ser contraídas.



O acréscimo do –ing nos 
verbos
Alguns verbos sofrem alterações quando adicionado –
ing neles. Analise as regras:

• Verbos que terminam em “e” geralmente essa letra 
cai. Por exemplo:

Dance – dancing

Write – writing

• Verbos com uma sílaba que terminam em 
consoante + vogal + consoante quase sempre 
dobram a última letra. Por exemplo:

Shop – shopping

Run – running

Curiosidade!

Essas mudanças na 

ortografia dos verbos (nas 

escrita dessas palavras) 

acontecem por razões 

fonéticas, ou seja, esses 

verbos sofreriam alterações 

na sua pronúncia.



Dicas de pronúncia

• O “g” da partícula -ing não é pronunciado.

Cooking /ˈkʊk·ɪŋ/

• Verbos terminados em “y” quando acrescido -ing, é
necessário que se pronuncie duas vezes o som de
“i”: o primeiro referente ao “y” e o segundo
referente ao “i”.

Studying /ˈstʌd·iɪŋ /



Did you know...?

O Present Continuous pode ser utilizado em outros casos:

✓ Um evento já planejado no futuro

I’m going to the dentist tomorrow.

✓ Repetição de uma ação

My grandparents are always asking me to visit them.

✓ Uma ação temporária

Fernando’s living with a roommate.

✓ Uma ação presente porém com significado extendido

Lilian’s studying Aviation at the University North Dakota. 

✓ Uma mudança em progresso

He’s becoming more and more like his father.
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