
 

VERB TENSE  USE    EXAMPLE 
Simple Present Indica ações habituais que ocorrem no 

presente, fatos gerais, ações repetidas ou 
situações, características físicas, emoções 
e desejos permanentes. Também é usado 
para expressar uma verdade universal, 
sentimentos, opiniões e preferências. 

I always read good books. 
They watch TV at night, 
We are happy. 
You love chocolate. 
Do you like to play video games? 
She does not study on the weekends. 

Present Continuous Descreve uma ação que está ocorrendo no 
presente.  

We are working hard now. 
Is she dancing now? 
They are not surfing at this moment. 

Simple Past É utilizado para expressar ações que 
aconteceram no passado e não irão mais 
acontecer. 

They bought a house last month. 
I was sad last night. 
Did she study math last week? 
You didn’t ride a bike yesterday. 

Past Continuous Indica uma ação que estava em progresso 
em um determinado momento do passado. 
 

David was playing the guitar last night. 
What were you doing yesterday when your 
friend called you? 

 

1. Read the comic strip below and answer the questions in English. (Leia a tirinha a seguir e responda às 
questões em inglês.) 

 

 
Disponível em: http://aprenderlinguas.com.br/wp-content/uploads/2014/08/gocomics-calvin-ingles.gif Acesso em 29 de jun. de 2020  

 
a) What did Calvin’s mother ask him to do? 

b) Did Calvin do a very good job? 

c) Does Calvin’s room look a messy? 

d) Does Calvin think he needs to do a better job? 

 
2. Ao lermos a tirinha, verificamos que a mãe de Calvin o aconselha a fazer algo. Identifique esse conselho. 
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Now, let’s read a cartoon. (Agora, vamos ler um cartum.) 
 

 
Disponível em https://www.pinterest.ca/pin/760756562026963048/ Acesso em 22 de abr. de 2020 

 
3. Ao lermos o cartum, verificamos que o motorista do carro afirma que, enquanto dirigia,  
a) (    ) estava lendo mensagens no celular. 
b) (    ) estava assistindo um jornal no Ipod. 
c) (    ) estava assistindo um TV show no Ipod. 
d) (    ) estava conversando no celular. 

 
4. A locução verbal na oração “I was watching a TV show” se encontra no  
a) (     ) Simple Present. 
b) (     ) Present Continuous. 

c) (     ) Simple Past.  
d) (     ) Past Continuous. 

 

 
Disponível em http://teacherbruno1.blogspot.com/2013/06/garfield-simple-past.html Acesso em 22 de abr. de 2020 

5. Nos dois primeiros quadrinhos, Jon faz alguns questionamentos a Garfield. Enumere-os, em língua 
portuguesa, apontando as respostas de Garfield. 

 
6. Qual é a justificativa de Garfield por suas condutas no terceiro quadrinho? 
 
7. As palavras “HAPPENED, SCRATCHED, FIXED” expressam uma ação que 

 
a) (    ) indica rotina, hábito ou verdade universal. 
b) (    ) acabou em um passado definido, mas não mencionado no texto. 
c) (    ) acontecerá em um futuro certo e definido, já planejado pelo personagem. 
d) (    ) está acontecendo no exato momento da fala dos personagens. 


