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I usually go to school
but today...
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Assunto
do dia

Hoje veremos como o Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present e o
Present ContinuousPresent ContinuousPresent ContinuousPresent ContinuousPresent Continuous se relacionam.

Hoje, Tom está tentando encontrar várias pessoas, mas elas não estão nos
lugares em que ficam habitualmente.

Na agência, Tom vai procurar Beth, mas ela não está.

TomTomTomTomTom - Where is Beth?
VirgíniaVirgíniaVirgíniaVirgíniaVirgínia - She usually works on Tuesdays, but she is taking a day off

today.

Um pouco decepcionado, Tom foi procurar Washington para ver se seu
gravador estava pronto.

TomTomTomTomTom - Where is Washington? Is he fixing a machine?
DianaDianaDianaDianaDiana - He usually fixes machines, but today he is fishing.

Antes que Tom fique chateado, Diana lhe entrega o gravador. Afinal, o dia
não foi tão ruim assim...

TomTomTomTomTom - And you, Diana? You are not working today.
DianaDianaDianaDianaDiana - Ian is visiting the Zoo, and I am taking a day off.

O Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present e o Present ContinuousPresent ContinuousPresent ContinuousPresent ContinuousPresent Continuous são tempos verbais que
descrevem o tempo presente, mas de formas diversas.

Quando dizemos:

Beth usually works on TuesdaysBeth usually works on TuesdaysBeth usually works on TuesdaysBeth usually works on TuesdaysBeth usually works on Tuesdays

descrevemos uma ação que ocorre repetidamente às terças-feiras. Faz parte da
rotina de Beth, por isso usamos o Simple Present.

Na história
de hoje

Quando aqui
no Hemisfério Sul

é verão, no
Hemisfério Norte é

inverno, pois as
estações nos dois

hemisférios são
opostas.

Apresentação

Acesse: ☞ http://fuvestibular.com.br/

P/ as outras apostilas de Inglês, Acesse: http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/ensino-fundamental/ingles/



A U L A

27
Porém, quando dizemos:

But today she is taking a day offBut today she is taking a day offBut today she is taking a day offBut today she is taking a day offBut today she is taking a day off

descrevemos uma ação que está acontecendo hoje e que interrompe a rotina de
Beth. Não é algo habitual, por isso usamos o Present Continuous, indicando que
houve uma interrupção da rotina e que a ação descrita se refere a um período
específico de tempo que não se repete ou se refere ao momento da fala.

Do mesmo modo, Diana descreveu as ações do pai. Para falar do que ele faz
normalmente ela usou o Simple Present:

He usually fixes machinesHe usually fixes machinesHe usually fixes machinesHe usually fixes machinesHe usually fixes machines

E, para mostrar que hoje é diferente, ela usou o Present Continuous:

But today he is fishingBut today he is fishingBut today he is fishingBut today he is fishingBut today he is fishing

Existem expressões de tempo que acompanham o Simple Present indi-
cando a repetição da açãorepetição da açãorepetição da açãorepetição da açãorepetição da ação, como, por exemplo:

every dayevery dayevery dayevery dayevery day
every weekevery weekevery weekevery weekevery week
every monthevery monthevery monthevery monthevery month
usuallyusuallyusuallyusuallyusually
oftenoftenoftenoftenoften
frequentlyfrequentlyfrequentlyfrequentlyfrequently

Existem expressões que indicam a interrupção dessa açãointerrupção dessa açãointerrupção dessa açãointerrupção dessa açãointerrupção dessa ação que se repete,
como:

this morningthis morningthis morningthis morningthis morning
todaytodaytodaytodaytoday
nownownownownow
this monththis monththis monththis monththis month
this weekthis weekthis weekthis weekthis week

Preste atenção nessas expressões e escolha qual o tempo mais adequado
para usar nos exercícios a seguir.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Complete com o Simple Present ou o Present Continuos os espaços abaixo.

a)a)a)a)a) John takes a bus every morning, but this morning he .........................
a taxi.

b)b)b)b)b) Marta ................... cakes every week, but this week she is cooking pies.

c)c)c)c)c) Nei  usually goes to school  by  bicycle, but today he .........................
by bus.

d)d)d)d)d) Diana ................... the news to Ian every afternoon, but this afternoon she
is reading a comic book.

Exercícios
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Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2

Preencha os espaços em branco, escolhendo a expressão de tempo mais
adequada da lista abaixo:
every  dayevery  dayevery  dayevery  dayevery  day oftenoftenoftenoftenoften every  morningevery  morningevery  morningevery  morningevery  morning
usuallyusuallyusuallyusuallyusually todaytodaytodaytodaytoday every  weekevery  weekevery  weekevery  weekevery  week
every  monthevery  monthevery  monthevery  monthevery  month nownownownownow frequentlyfrequentlyfrequentlyfrequentlyfrequently

a)a)a)a)a) She ......................... takes a bus to go to work.
b)b)b)b)b) We visit our mother ..........................
c)c)c)c)c) They ......................... eat a green salad, but ......................... they are eating

a hamburger.
d)d)d)d)d) He fixes machines ........................., but ......................... he is watching TV.
e)e)e)e)e) You write a letter to your friends .........................
f)f)f)f)f) They ......................... run at Parque do Ibirapuera.
g)g)g)g)g) I ......................... read the newspaper .

Quando descrevemos ações que ocorrem com freqüência,
repetidas vezes no presente, usamos o Simple PresentSimple PresentSimple PresentSimple PresentSimple Present.

Quando descrevemos ações que interrompem a rotina
de todo dia, usamos o Present ContinuousPresent ContinuousPresent ContinuousPresent ContinuousPresent Continuous.

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

FOURFOURFOURFOURFOUR     LETTERLETTERLETTERLETTERLETTER     WORDWORDWORDWORDWORD

Em inglês, existem algumas palavras (como em português) que
são consideradas ofensivas quando ditas em público, a exemplo dos
palavrões. Porém, em inglês, as palavras ofensivas que têm quatro
letras são conhecidas como fourfourfourfourfour (quatro) letterletterletterletterletter (letra) wordwordwordwordword (pala-
vra), ou seja, palavra de quatro letras. Então, em vez de dizer a palavra
podemos dizer a “four letter word” e todos sabem o que é. Essa é uma
boa maneira de mostrar sua educação sem deixar de dizer o que pensa.

Preste
atenção
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