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He is finally sleeping

Assunto
do dia

2
A  U  L  A

A rainha da
Inglaterra mora no

Palácio de
Buckingham, que
fica na cidade de

Londres.

Na história
de hoje

O que você está fazendo? Acompanhando as
aulas do Telecurso 2000? Muito bem, hoje vamos falar sobre o Present
Continuous, o tempo verbal que descreve as ações que estão acontecendo agora.

A curiosidade de Ian é grande. Ele passa o dia todo perguntando o que as
pessoas estão fazendo.

Primeiro, pergunta para a mãe:

Ian - What are you doing?
Beth - I am making pancakes.

Depois, fala com Diana:

Ian - What are you doing?
Diana - I am reading a book.

Em seguida, pergunta à Beth
sobre David:

Ian - What is Dad doing?
Beth - He is mowing the lawn.
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Durante todo o dia, Ian continua fazendo perguntas. Enquanto está no

parque, vê um grupo de meninos jogando e...

Ian: What are they doing?
Diana: They are playing football.

No final do dia, todas as pessoas já responderam a muitas perguntas de Ian.
Ele as deixou quase sem respostas. Porém. quando chega a noite, o silêncio
impera na casa dos Carter, qual é a causa desse silêncio?

David pergunta para Beth: -  Beth, what is Ian doing?
Beth sorri e responde: -  He is finally sleeping. No more questions, today.

As perguntas de Ian, como pudemos ver, foram feitas usando o Present
Continuous.

Esse tempo verbal do presente descreve as ações que estão acontecendo no
momento em que falamos.

Os verbos descrevem situações que podem estar na forma afirmativa,
interrogativa e negativa.

A forma afirmativa do Present Continuous é formado por:

Na história de hoje, encontramos a forma afirmativa em muitas frases:

I am making pancakes.

I am reading a book.

He is mowing the lawn.

They are playing football.

He is finally sleeping.

É importante ver que o verbo to be varia de acordo com o sujeito, por isso
esse verbo no tempo presente tem que estar na memória.

Apresentação

SUJEITO VERBO TO BE

NO TEMPO PRESENTE

VERBO TERMINADO

EM ING

COMPLEMENTO+ + +

FORMA AFIRMATIVA DO PRESENT CONTINUOUS
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Vamos dar uma olhada na conjugação completa da forma afirmativa:

Quando negamos uma ação no Present Continuous a frase ganha a
palavra not, como a seguir:

l He is not mowing the lawn.
l I am not reading a book.
l They are not playing football.

O verbo to be (presente), na negativa, tem uma forma contraída, que
significa a mesma coisa, porém é mais usada na linguagem oral ou em transcri-
ções da linguagem oral:

is not = isn't

are not = aren't

A conjugação completa da forma negativa é:

Mas, se o movimento da história de hoje veio das perguntas de Ian, como
será a conjugação completa da forma interrogativa?

Para formar a interrogativa do Present Continuous, usamos:

SUJEITO

I
YOU
HE

SHE
IT

WE
YOU

THEY

VERBO TO BE
NO PRESENTE

AM
ARE

IS
IS
IS

ARE
ARE
ARE

VERBO TERMINADO
EM ING

WRITING

COMPLEMENTO

A LETTER

+ + +

SUJEITO

I

YOU

HE

SHE

IT

WE

YOU

THEY

VERBO TO BE

NO PRESENTE

AM

ARE

IS

IS

IS

ARE

ARE

ARE

VERBO TERMINADO

EM ING

WRITING

COMPLEMENTO

A LETTER

+ + +NEGAÇÃO

NOT

NOT

NOT

NOT

NOT

NOT

NOT

NOT

+

VERBO TERMINADO
EM ING

WRITING

COMPLEMENTO?

A LETTER?

+ + +SUJEITO

I
YOU
HE

SHE
IT

WE
YOU

THEY

VERBO TO BE
NO PRESENTE

AM
ARE

IS
IS
IS

ARE
ARE
ARE
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Os verbos que terminam em ing estão em inglês no Present Participle,

que corresponde em português ao gerúndio.
Em português, os verbos no gerúndio acabam em ando, endo, e indo.

Exemplo: amando, comendo e partindo. Em inglês, esses verbos têm a termina-
ção em ing: loving, eating e leaving.

Para formarmos o Present Participle adicionamos ao verbo a terminação
ing. Quando o verbo é formado por consoante + vogal + consoante, e a vogal é
acentuada, dobramos a consoante final e adicionamos ing.

Exemplo: run » running.

It, que é usado para substituir os nomes de animais e objetos, também pode
ser usado de forma impessoal.

Em português, dizemos: Em inglês, dizemos:
Está chovendo. It is raining.

Ao usarmos a forma impessoal em inglês, não podemos esquecer o it.
Que tal passarmos da conversa para a ação?

Exercício 1
Responda as perguntas, de acordo com a forma pedida entre parênteses:
Exemplo:
Beth, are you making a cake?
(afirmativa) Yes, I am. I am making a chocolate cake.

a) Ian, what are you doing?
(afirmativa - read a magazine) ......................................................................

b) Is he playing football?
(negativa - tennis) ...........................................................................................

c) Are you taking care of the baby?
(negativa) ................................................... . Michael is taking care of Jim.

d) Is it raining?
(afirmativa) ................................................... and my umbrella is at home.

e) Where are you going, Nei?
(afirmativa - to the bank) ...............................................................................

f) Are they having lunch at the cafeteria?
(afirmativa) .............................................. . They are having hamburguers.

g) Are you watching TV?
(negativa)  ................................................... .  I am doing my homework.

Exercícios
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Exercício 2

Complete os espaços em branco dos diálogos:
Exemplo:
Mary - What a lovely melody!
John - It is coming from Tom�s apartment. He is playing (play) the piano.

a) Júlio - Where is Virgínia?
Beth - She .......................................(drink) a cup of coffee over there.

b) Father - The baby..........................................(cry).
Mother - He is hungry.

c) John - Hello! Is Mary there?
Ann - She is, but she can�t answer the telephone because she..............

................................. (sleep) now.

d) Martha - Jack! The telephone ......................................... (ring).
Jack - I can get it!

SUJEITO VERBO TO BE

NO TEMPO PRESENTE

VERBO TERMINADO

EM ING

COMPLEMENTO+ + +

FORMA AFIRMATIVA DO PRESENT CONTINUOUS

VERBO TERMINADO
EM ING

COMPLEMENTO?+ + +SUJEITOVERBO TO BE
NO PRESENTE

FORMA INTERROGATIVA DO PRESENT CONTINUOUS

SUJEITO VERBO TO BE

NO PRESENTE

VERBO TERMINADO

EM ING

COMPLEMENTO+ + +NEGAÇÃO +

FORMA NEGATIVA DO PRESENT CONTINUOUS

Preste
atenção
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PRONOME PESSOAL IT

It pode ser usado em formas impessoais
para indicar fenômenos da natureza.

Exemplo: It is raining again!

PRESENT PARTICIPLE -----  GERÚNDIO

ACRESCENTA-SE ING AO VERBO

CONSOANTE + VOGAL + CONSOANTE:
DOBRA-SE A ÚLTIMA CONSOANTE E ACRESCENTA-SE ING.

Curiosidade cultural

O Palácio de Buckingham -  residência oficial da família real inglesa
-  atrai muitos turistas que vão até lá com câmeras fotográficas e
filmadoras para presenciar e guardar como lembrança as imagens da
troca da Guarda - momento em que os guardas do Palácio saem e são
substituídos por outros num bonito ritual repetido há séculos.

Qual será o animal típico da Austrália?
Lá vai uma dica: ele tem uma bolsa, onde carrega o filhote.

Vamos
pensar


