
 

 

Presente contínuo 
 
O presente contínuo expressa uma ação que ainda está acontecendo. Seja ela no momento, ou 
algo habitual que se está fazendo ultimamente. 
 
Formação do presente contínuo 
 
É formado pelo verbo ESTAR como auxiliar, no presente do indicativo, e o verbo principal no 
gerúndio: 
  

ESTAR 

 

GERÚNDIO 
 
 

 

verbo auxiliar verbo principal 
 
Presente do Indicativo do verbo ESTAR       +       gerúndio do verbo principal: 

Eu estou 
Ele, ela, você está 

Nós estamos 
Eles, elas, vocês estão 

 

falando 
escrevendo 
partindo 

 
 
Formação do gerúndio: 
Infinitivo do verbo principal –R + NDO: 
 

 
 

 

 
  

FALAR  FALA  FALANDO 
ESCREVER  ESCREVE  ESCREVENDO 

ABRIR  ABRI  ABRINDO 
ALMOÇAR     

COMER     
SAIR     
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Observe as tirinhas: 

 
Qual é o infinitivo do verbo que está no gerúndio?  
 
 

 
Qual é o infinitivo do verbo que está no gerúndio?  
 
 
  Dê o gerúndio dos verbos seguintes: 
 

Infinitivo Gerúndio Infinitivo Gerúndio 

ser sendo estar estando 

ir  ter  

ler  querer  

preferir  ver  

poder  fazer  

pôr  dizer  

dar  trazer  

vir  saber  

sentir  ouvir  

pedir  dormir  

caber  haver  

dirigir  esquecer  
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1. (atender) Ele está atendendo um cliente agora.  

2. (estudar) Nós ............................. ....................................... português na Casa Brasileira.  

3. (trabalhar) Agora, o médico não ............................. ....................................... naquele 
hospital . 

 
       4. (comer/beber) Nós ............................. ....................................... pizza e .................................. vinho. 

5. (ser) O cantor .................. ............................. entrevistado ao vivo. 
6. (escrever) Eu .................. .................................. uma carta importante. 
7. (dormir) Maria já  .................. ......................... . 
8. (digitar) No WhatsApp podemos ver quando alguém .................. ....................... uma mensagem. 
9. (ler) Vocês .................. ....................................... o livro “Ensaio sobre a cegueira”, de Saramago?  
10. (sentir) Ela não ................. se .................................... bem hoje. 
11. (bater) Alguém ............... .................................... na porta. Você poderia atender? 

No parque  
(extraído do livro Muito Prazer) 
 
O que as pessoas estão fazendo no parque? Descreva a cena a seguir: 
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