Escola Básica da Gafanha da Encarnação
English worksheet
9th Form
Name:

VERB TENSES
Present Simple
Emprega-se para exprimir:


Simples factos ou verdades aceites como tal (Charles owns a big car)



Leis naturais ou científicas (the moon moves round the earth)



Algo que persiste no tempo (I live in Portugal)



Acções repetidas e habituais; aparece ligado a certos advérbios ou expressões
adverbiais, tais como: frequently, generally, usually, rarely, always, sometimes, often,
every day, once a week, etc

Present Continuous
Emprega-se para:


Exprimir uma acção que se desenrola no momento em que se fala. (I’m having dinner
now)



Falar de projectos pessoais num futuro próximo (She’s arriving in Lisbon next
Saturday)



Exprimir acções que estão ligadas a certas expressões: now, at present, at the
moment, right now,etc (At present she is having lunch with her best friend)

Present Perfect
Emprega-se:


Para exprimir uma acção que ocorre num tempo indefinido (I’ve seen her)



Com for, since,how long, just, recently, lately, ever, never, already, yet,this morning, this
week, etc( Have you already done your English homework?)



Para exprimir uma acção que acaba de completer-se (I’ve just written this letter)



Para exprimir uma acção que começa no passado e continua até ao presente (I’ve
worked in England for three months)

Present Perfect Continuous
Emprega-se:


nos mesmos sentidos em que se usa o Present Perfect e com os mesmos advérbios e
expressões adverbiais, mas que dá uma ideia de uma certa continuidade (She has
been waiting for Tom since three o’clock)



com advérbios que costumam ser precedidos de all a fim de reforçar o sentido de
continuidade e duração all this morning, all this week, all day (I’ve been working all
morning)

Future – will
Emprega-se para exprimir:


previsões (It will be sunny tomorrow)



decisões tomadas no momento em que se fala (Don’t worry. I’ll go there with you)



ideias de um futuro longínquo mas que nãqo podemos controlar ou decidir ((It won’t be
possible to work without computers)



promessas e oferecimentos (I’ll carry it for you; I promise I will go with you)



pedidos formais (Will you carry that for me, please?)

Future – going to (é mais usado com pessoas do que com coisas)
Emprega-se para exprimir:


intenções e decisões pessoais previamente tomadas (He’s going to pick me up at 5
o’clock.)



situações futuras (futuro próximo) que são consequência de situações previstas (He has
eaten too much. He’s going to get sick.)

Future – present continuous
Emprega-se para:


nos referirmos a algo que ficou decidido para um futuro próximo (We are meeting John
at school at 2 o’clock)

Past Simple
Emprega-se:


para falar de acções ou situações que ocorrem num tempo bem definido no passado
(She bought a new dress last week)



com os seguintes advérbios ou expressões adverbiais relativas ao passado yesterday,
last night, last week, last month, two days ago. long time ago,etc (He went to Spain two
years ago)

Past Continuous
Exprime:


continuidade e acção prolongada no passado (I was living in France when Mary was
born)



acções simultâneas no passado (While I was studying, they were listening to music

Past Perfect
Exprime:


uma acção que aconteceu antes de outra, que também ocorreu no passado (When I
arrived at the station, the train had already left)

Past Perfect Continuous


é a forma passada de Present Perfect Continuous



usa-se de modo semelhante ao Past Perfect



exprime continuidade e prolongamento de acçaõ no passado

(I had been working for two hours and so I was tired.)
Imperative
Emprega-se para exprimir:


ordens, advertências e instruções (Clean your room; Be careful; Break the eggs and
stir them; Don’t write on the tables.)

