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Going to

Going to é usado para expressar um futuro próximo, algo que, com certeza, está 
prestes a acontecer ou que temos a intenção de fazer. Na Língua Inglesa, assim como
no Português, pouco usamos o futuro do presente (consertará, levará, irá, trará, etc), 
que corresponde ao Simple Future. Na maioria das vezes damos preferência à 
construção vou consertar, vou levar, etc. Essa construção se faz com o Going to em 
Inglês. Observe suas formas e usos:

- FORMA AFIRMATIVA:

A forma afirmativa desta estrutura verbal é formada por going to seguido do infinitivo
do verbo principal sem 'TO'. O verbo to be serve como auxiliar e se posiciona após o 
sujeito:

We are going to spend our vacation in Paris.
(Vamos passar nossas férias em Paris.)

 

My mother is going to take me to the school today. (Minha mãe vai me levar para 
escola hoje.)

I'm going to call you tonight. (Vou te ligar hoje à noite.)

I'm going to have a shower before having dinner. (Vou tomar banho antes de jantar.)

AFFIRMATIVE FORM: SUJEITO + VERBO TO BE + GOING TO + INFINITIVO DO 
VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'.

 

- FORMA NEGATIVA:

Na forma negativa, coloca-se not entre o verbo to be e going to:

I'm not going to talk to you until you apologize for what you have done. (Não vou falar
com você até você se desculpar pelo que fez.)
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They are not going to come. (Eles não vão vir.)

I'm not going to have any difficulty to do that. (Não vou ter nenhuma dificuldade para 
fazer isto.)

NEGATIVE FORM: SUJEITO + VERBO TO BE + NOT + GOING TO + INFINITIVO 
DO VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'.

- FORMA INTERROGATIVA:

Na forma interrogativa de going to, o verbo to be se posiciona antes do sujeito. 
Observe alguns exemplos:

Are they going to help us? (Eles vão nos ajudar?)
What are you going to do next weekend? (O que você vai fazer no próximo final de 
semana?)
Is she going to have a baby? (Ela vai ter um filho?)
Is he going to stay here? (Ele vai ficar aqui?)

INTERROGATIVE FORM: VERBO TO BE + SUJEITO + GOING TO + INFINITIVO 
DO VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'.

WILL ou GOING TO?

Em muitos casos podemos usar tanto will quanto going to exatamente com o 
mesmo sentido. Porém, se nos referirmos a algo que irá acontecer muito em 
breve, geralmente optamos pela forma going to.

Outra distinção entre will e going to refere-se ao planejamento prévio ou não da 
ação. Will é usado quando a pessoa que fala decide, no momento em que fala, 
fazer alguma coisa no futuro, ou seja, não houve planejamento prévio. No 
entanto, se a decisão já havia sido tomada, emprega-se going to.

 

- USOS:

Going to é usado para:

1. Expressar intenção de fazer alguma coisa:

I'm going to eat less to try to lose weight. (Vou comer menos para tentar emagrecer.)

I'm going to go for a walk. (Vou dar uma caminhada.)

2. Falar de planos para o futuro:



He is going to be an engineer when he grows up. (Ele vai ser engenheiro quando 
crescer.)

Philip is going to be engaged next month. (Felipe vai ficar noivo no mês que vem.)

When I leave high school, I'm going to study architecture. (Quando eu sair do colégio, 
vou estudar Arquitetura.)

3. Expressar uma ação que irá ocorrer num futuro próximo:

It's very hot today, We are going to sweat a lot. (Está muito quente hoje, nós vamos 
transpirar bastante.)

What are you going to do tonight? (O que você vai fazer hoje à noite?)

She is going to talk to you in a few minutes. (Ela vai falar com você em alguns 
minutos.)

It is going to rain by the end of the day. (Vai chover no final do dia.)

 

OBSERVAÇÃO: A forma going to geralmente é seguida de advérbios de tempo, como: 
next week; next month; next year; in a week; tomorrow; in a month; in a year; today;
tonight; tomorrow, etc.

WH- QUESTIONS

Os  seguintes  pronomes  são  usados  em  inglês  para  fazer  perguntas  abertas  (  WH-  
QUESTIONS  )  , ou seja, perguntas que não podem ser respondidas com "sim" ou "não".
São chamados de  question words ou  wh words, uma vez que quase todos começam
por Wh.

What – O quê, Qual 

Who – Quem 

When – Quando 

Where – Onde 

Why – Por quê 

Whose – De quem 

How – Como 



WH  - questions: estrutura >> PRESENT SIMPLE (todos os verbos, menos o BE)  

Estrutura: 

Wh Word/ Wh
expression

VERBO TO
BE –

PRESENTE
SIMPLES

SUJEITO GOING TO VERBO
PRINCIPAL-
INFINITIVO
SEM O “TO”

WHAT ARE YOU GOING TO DO TONIGHT?
WHERE IS HE GOING TO WORK NEXT

WEEK?

Exemplos de WH  - questions:  

What are you going to do tonight? (O que você vai fazer hoje à noite?)

I am going to watch a movie at home. (Eu vou assistir um filme.)

Where is he going to work next week? (Onde ele vai trabalhar semana que vem?)

He is going to work in Macaé. (Ele vai trabalhar em Macaé.)



YES/ NO QUESTIONS AND SHORT ANSWERS

YES/  NO QUESTIONS  são  perguntas  que  podem  ser  respondidas  com “sim”  ou
“não”.

Estrutura: Yes/ No questions >> PRESENT SIMPLE   (todos os verbos, menos o   
BE)

VERBO TO
BE -

PRESENTE
SIMPLE

SUJEITO GOING TO VERBO
PRINCIPAL –
INFINITIVO
EM O “TO”

ARE THEY GOING TO TRAVEL NEXT
WEEKEND?

IS SHE GOING TO RUN TOMORROW

YES / NO QUESTIONS SHORT ANSWERS (RESPOSTAS
CURTAS)

Are they going to travel next weekend?
(Eles vão viajar no próximo fim de

semana?)

Yes, they are. (Sim, eles vão.)

No, they aren’t. (Não, eles não vão.)
Is she going to run tomorrow? (Ela vai

correr amanhã?)
Yes, she is. (Sim, ela vai)

No, she isn’t. (Não, ela não vai.)

________________________X ___________________________________

SOURCE: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/Verbos14.php

Futuro Simples - Simple Future

O Futuro Simples é a forma verbal comumente usada para expressar eventos que 
ainda não aconteceram. É formado com o auxiliar modal (modal auxiliary) will + o 
infinitivo do verbo principal sem 'TO' para todas as pessoas, ou seja, este tempo 
verbal não sofre nenhuma flexão para expressar o futuro. Observe as formas e os 
usos deste tempo verbal:

* FORMA CONTRAÍDA: I/You/He/She/It/We/You/They' ll

- FORMA AFIRMATIVA:

I will wait for you in front of the College. (Esperarei por você na frente da faculdade.)
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They will help us when they have a time. (Eles nos ajudarão quando tiverem tempo.)

She will only be at home next month. (Ela só estará em casa no mês que vem.)

AFFIRMATIVE FORM: SUJEITO + WILL + INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL 
SEM 'TO'.

 

 

- FORMA NEGATIVA:

A forma negativa do Simple Future forma-se acrescentando not após o auxiliar 
modal will. O verbo principal permanece no infinitivo sem 'TO'. Veja alguns exemplos:

* FORMA CONTRAÍDA: WILL + NOT = WON'T

Rachel won't come. (Raquel não virá.)

I think it will not rain in the day of your marriage. (Acho que não choverá no dia do seu
casamento.)

He won't go with us. (Ele não irá conosco.)

I will not celebrate my birthday next year, I've spent much money in my last birthday's 
party. (Não comemorarei meu aniversário no ano que vem, gastei muito dinheiro em 
minha última festa de aniversário.)

NEGATIVE FORM: SUJEITO + WILL + NOT + INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL 
SEM 'TO'.

- FORMA INTERROGATIVA

Na forma interrogativa do Simple Future o auxiliar modal will posiciona-se antes 
do sujeito. O verbo principal permanece no infinitivo sem 'TO'. Veja alguns exemplos:

Will he travel abroad? (Ele viajará para o exterior?)

Where will you spend your vacation? (Onde você passará as férias?)

INTERROGATIVE FORM: WILL + SUJEITO + VERBO PRINCIPAL 
SEM 'TO'

 

OBSERVAÇÃO: Com a primeira pessoa do singular (I) e a primeira do plural 
(We), é possível substituir will por shall. Esta forma é mais comum em 
perguntas, oferecimentos, sugestões e convites. A forma shall também é 



considerada mais formal.

Shall we order? (Vamos fazer o pedido?)

Shall we go? (Vamos?)

Shall we dance? (Vamos dançar?)

 

 

- USOS:

O Simple Future é usado para:

1. Falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não-
imediato:

He's sure his team will win the championship. (Ele tem certeza de que seu time 
vencerá o campeonato.)

Penelope is a good student; she'll pass the exam. (Penélope é uma boa aluna, ela 
passará no teste.)

2. Expressar ações completas no futuro:

John will work in New York next year. (João trabalhará em Nova Iorque no ano que 
vem.)

Cars will be more economical in the future. (Os carros serão mais econômicos no 
futuro.)

3. Expressar decisões tomadas no momento da fala:

The phone is ringing. I'll answer it!

 

4. Em Português, frequentemente usamos o presente do indicativo para 
expressar ações que, de fato, vão acontecer no futuro, seja ele imediato ou 
remoto, tais como: "amanhã eu trago", "depois eu te falo", "semana que vem eu 
te entrego", etc. Nesses casos, o uso do Simple Future é obrigatório em Inglês. 
Veja alguns exemplos:

These boxes are heavy; I'll help you lift it. (Estas caixas estão pesadas; eu te ajudo a 
levantá-las.)



Sorry, I forgot to bring your book, but I'll bring it tomorrow. (Desculpa, esqueci de 
trazer o seu livro, mas eu o trago amanhã.)

5. O Simple Future também pode ser usado para fazer um pedido a alguém 
dando um tom polido e bastante educado:

Will you close the door, please? 

Will you bring me my coat, please?

Will you please take my suitcase to my room?

____________________________X_______________________________

SOURCE: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/verbos2_2.php

Presente Contínuo ou Progressivo - Present Continuous or Present Progressive

O Presente Contínuo descreve uma ação que está ocorrendo agora, neste momento,
ou que está acabando de acontecer. Observe mais detalhadamente:

- USOS:

1. Ações que ocorrem no momento da fala. A ação tem início antes do momento 
da fala, continua no momento em que se fala e, provavelmente, continuará 
depois do momento da fala:

My mother is sweeping the house. (Minha mãe está varrendo a 
casa.)

Hurry up! We are all waiting for you! (Depressa! Estamos todos 
esperando por você!)

George is sleeping. (George está dormindo.)

 He is surfing. (Ele está surfando.)
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2. Expressa uma ação presente, que pode ou não estar ocorrendo no momento 
em que se fala:

I'm reading a very interesting book. (Estou lendo um livro muito 
interessante.)

Is your father working at GM? (O seu pai está trabalhando na GM?)

I'm travelling a lot these days. (Estou viajando bastante nestes dias.)

I'm spending my vacation at the countryside.
(Estou passando minhas férias no interior.)

My sister is studying at Cambridge University.
(Minha irmã está estudando na Universidade de Cambridge.)

 

3. Descreve uma situação que está se alterando no momento ou na época em 
que se fala:

The price of fruits is going up again. (O preço das frutas está subindo de 
novo.)

Those children are getting fatter every day. (Aquelas crianças estão cada 
dia mais gordas.)

The sky is getting cloudy. (O céu está ficando nublado.)

4. Descreve situações que se repetem constantemente. Nesses casos, o 
advérbio always é frequentemente usado e se posiciona entre o verbo to be e o 
verbo principal.

You are always asking something. (Você está sempre perguntando algo.)

He is always complaining about his job. (Ele está sempre reclamando de seu 
emprego.)

 

5. Refere-se a ações planejadas que ocorrerão num futuro próximo:

My godmother is having dinner with me tonight. (Minha madrinha vai jantar comigo 
esta noite.)

We are leaving before 8:00 pm. (Sairemos antes das oito da noite.)

Next weekend I'm going to visit you. (Vou te visitar no próximo final de semana.)

What are you doing tomorrow evening? (O que você vai fazer amanha à noite?)

- FORMAÇÃO:



O Presente Contínuo é formado com o presente simples do verbo to be (como 
verbo auxiliar) + o gerúndio (-ing) do verbo principal:

1. Forma Afirmativa:

They are playing volleyball.
(Eles estão jogando vôlei.)

 

 

I am writing an article. (Estou escrevendo um artigo.)

We are talking about our inheritance. (Estamos falando 
sobre a nossa herança.)

 

She is washing the dishes. (Ela está lavando a 
louça.)

 

It is raining. (Está chovendo.)

 

I'm just thinking in another way to do it better. (Só estou pensando em uma outra 
maneira de fazer melhor.)

 

FORMA AFIRMATIVA: SUJEITO + PRESENTE SIMPLES DO VERBO TO BE + 
GERÚNDIO (-ING) DO VERBO PRINCIPAL

 

2. Forma Negativa:

A Forma Negativa do Presente Contínuo forma-se acrescentando not após o 
presente simples do verbo to be. Veja os exemplos abaixo:



I'm not asking help. (Não estou pedindo ajuda.)

He is not talking to you. (= He isn't talking to you.)
(Ele não está falando com você.)

You are not working. (= You aren't working.)
(Você não está trabalhando.)

FORMA NEGATIVA: SUJEITO + PRESENTE SIMPLES DO VERBO TO BE + NOT + 
GERÚNDIO DO VERBO PRINCIPAL

 

3. Forma Interrogativa:

Na Forma Interrogativa do Presente Contínuo o sujeito se posiciona entre o 
presente simples do verbo to be e o gerúndio do verbo principal. Observe os 
exemplos abaixo:

Am I being inopportune? (Estou sendo inoportuno?)

Is she having dinner? (Ela está jantando?)

What is he doing? (O que ele está fazendo?)

What are they watching? (O que eles estão assistindo?)

Where are you going (to)? (Para onde você vai?)

Why is she crying?
(Por que ela está 
chorando?)

 

FORMA INTERROGATIVA: PRESENTE SIMPLES DO VERBO TO BE + SUJEITO + 
GERÚNDIO DO VERBO PRINCIPAL (-ING)

 

OBSERVAÇÃO: Devido às ideias que expressam, alguns verbos NÃO são usados no 
Tempo Contínuo: like, deslike, know, believe, understand, mean, remember, forget, 
prefer, hate, love, want, need, belong, smell, hear, see (com sentido de entender), 



imagine, recognise, realise, suppose, wish, agree, appear, astonish, deny, disagree, 
impress, promise, satisfy, seem, consist, contain, depend, deserve, lack, matter, 
measure, owe, own, possess, weigh.

___________________________X_________________________________

SOURCE: https://www.englishgrammar.org/difference-present-continuous/

BE GOING TO X PRESENT CONTINUOUS

The present continuous tense is mainly used to talk about personal arrangements 
and fixed plans. Be going to can also be used to express the same idea; however, it 
puts an extra emphasis on the idea of intention.

 I am going to get a new job. (= I intend to get a job.)

 I am getting a new job. (= It is already decided / arranged.  Here the focus is on
the arrangement.)

 What are you doing this evening? (A question about arrangements)

 Are you going to do anything about that letter you received from the civic 
authorities? (A question about the intentions of the listener)

 I am seeing Peter tomorrow. (Here the emphasis is on the arrangement that 
already exists.)

 I am going to ask him to stop borrowing my car. (Here the emphasis is on the 
intentions of the speaker.)

Events outside people’s control

We do not normally use the present continuous to talk about events that are outside 
people’s control.

 It is going to snow before long. (NOT It is snowing before long.)

 Look at the sky. It is going to rain.
 Prices are going to fall.

The sentences ‘It is raining’ and ‘Prices are falling’ have altogether different meanings. 
They are used to talk about actions or situations that are in progress at the moment. Be
going to is only used to talk about future events.

OBS:

https://www.englishgrammar.org/difference-present-continuous/


civicadjective [ before noun ] 
UK  /ˈsɪv.ɪk/ US  /ˈsɪv.ɪk/

of a town or city or the people who live in it:

The prime minister met many civic leaders, including the mayor and the leaders of 

the immigrant communities.

She felt it was her civic duty (= her duty as a person living in 

the town) to tell the police.

The opera house is a great source of civic pride.

cívico
A 
A 
A 
A

(cí.vi.co)

a.

1. Ref. à condição de cidadão (membro de um Estado) ou ao conjunto de cidadãos de 

um país: Votar é um dever cívico.

2. Que é feito, realizado ou se manifesta em honra da pátria (espírito cívico; 

amor cívico); PATRIÓTICO [ Antôn.: antipatriótico ]

[F.: Do lat. civicus, a, um.]

before long

soon:

With a little exercise, you'll be back in shape before long.
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