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Welcome to the sixth week! Bem vindos à sexta semana! 

Depois de uma olhada no presente simples e no passado simples, esta semana veremos 

um pouco sobre futuro simples. 

O futuro simples na língua inglesa é formado pelo modal will + forma base do verbo 

principal – sem flexionar o verbo principal, sem to, sem diferença da terceira pessoa do 

singular. A forma will + forma base pode ser usada para decisões instantâneas, ofertas, 

promessas. Will pode aparecer contraído como ‘ll, e como won’t na forma negativa 

(will + not). Para interrogativas, o verbo aparece antes do sujeito. 

 

Exemplos: 

She will study Spanish. 

They will go to Europe. 

I will read this book. 

That bag looks heavy. I’ll help you. 

I won’t tell anyone what happened. 

Will you please turn the music down? 

 

Mas há outras formas de falar sobre o futuro na língua inglesa: podemos usar as formas 

be going to + forma base, present continuous, present simple.  

 

Be going to + forma base 

É a forma verbal que pode ser usada para decisões tomadas, previsões (com evidência), 

planos. O verbo be é flexionado de acordo com o sujeito. 

Exemplos: 

I’m going to clean my bedroom. 

Tomorrow I’m going to look for somewhere else to stay. 

Look at the sky! It’s going to rain. 

I don’t feel good. I’m going to be sick. 
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Present continuous 

Primeiramente: o presente contínuo (ou progressivo) é formado pela estrutura verbo be 

flexionado de acordo com o sujeito + verbo principal no -ing – exemplo: I am doing, 

she is doing, etc. 

Para o futuro, usamos o presente contínuo quando há um plano já decidido e 

combinado; para uma ação que você irá começar em instantes, especialmente com 

verbos de movimento. 

Exemplos: 

I’m going to the theatre with my friend. 

I’m meeting Steve in ten minutes. 

Jane isn’t playing football next Saturday. 

I’m tired. I’m going to bed now. 

 

Present simple 

O presente simples é usado para futuro quando falamos sobre horários, programações, 

cronogramas – transporte público, cinema, etc. 

 

Exemplos: 

My train leaves at 11.30 am. 

What time does the film start this evening? 

I start my new job on Monday. 

What time do you finish work tomorrow? 
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Exercícios: 

Coloque o verbo no presente contínuo ou presente simples, de acordo com as regras 

vistas: 

1. I’m going (I / go) to the cinema this evening. 

2. Does the film start (the film / start) at 3.30 or 4.30? 

3. ________________ (we / have) a party next Saturday. 

4. The art exhibition ________________ (finish) on 3 May. 

5. ________________ (I / not / go) out this evening. 

6. ________________ (you / do) anything tomorrow morning? 

7. I’m bored with this program. What time ________________ (it / end)? 

8. Sue ________________ (come) to see us tomorrow. 

 

Complete as frases com a forma correta do be going to: 

1. We ________________ (travel) by train. 

2. I ________________ (buy) some new clothes tomorrow. 

3. Oliver and I ________________ (play) tennis next week. 

4. What ________ you ________ (say)?  

 

Complete com will ou won’t: 

1. Don’t drink coffee before you go to bed. You ______ sleep. 

2. I’m not ready yet. I ______ be ready in five minutes. 

3. I’m leaving tonight, I ______ be at home tomorrow. 

4. It ______ rain, so you don’t need to take an umbrella. 

5. It’s Billy birthday next Monday. He ______ be 25. 

6. I’m sorry I was late, it ______ happen again. 
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QUESTÕES DO ENEM 

QUESTÃO 91 – ENEM 2010 

THE DEATH OF THE PC 

The days of paying for costly software upgrades are numbered. The PC will soon be 

obsolete. And BusinessWeek reports 70% of Americans are already using the 

technology that will replace it. Merrill Lunch calls it “a $160 billioin tsunami.” 

Computing giants including IBM, Yahoo!, and Amazon are racing to be the first to cash 

in on this PC-killing revolution. 

Yet, two little-known companies have a huge head start. Get their names in a free report 

from Motley Fool called, “The Two Words Bill Gates Doesn’t Want You to Hear…” 

Click here for instant access to this FREE report! 

BROUGHT TO YOU BY THE MOTLEY FOOL 

 

Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas 

palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem 

A. Aos responsáveis pela divulgação desta informação na internet. 

B. Às marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. 

C. Aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. 

D. Aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido. 

E. Às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. 
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QUESTÃO 95 – ENEM 2011 

 

A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma 

mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre Jon e Garfield 

acontece porque 

A. Jon pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. 

B. Jodell é a única namorada maluca que Jon teve, e Garfield acha isso estranho. 

C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de Jon é sensata, o maluco é o 

amigo. 

D. Garfield conhece as ex-namoradas de Jon e considera mais de uma como 

maluca. 

E. Jon caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. 

 

QUESTÃO 91 – ENEM 2012 

I, too 

I, too, sing America. 

I am the darker brother. 

They send me to eat in the kitchen 

When company comes, 

But I laugh, 

And eat well, 

And grow strong. 
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Tomorrow 

I’ll be at the table 

When company comes. 

Nobody’ll dare 

Say to me, 

“Eat in the kitchen,” 

Then. 

 

Besides, 

They’ll see how beautiful I am 

And be ashamed 

 

I, too, am America 

HUGHES, L. In: RAMPERSAD, A.; ROESSEL, D. (Ed.) The collected poems of 

Langston Hughes. New York: Knopf, 1994. 

Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I, 

too em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela 

um sentimento de 

A. Coragem, pela superação. 

B. Vergonha, pelo retraimento. 

C. Compreensão, pela aceitação. 

D. Superioridade, pela arrogância. 

E. Resignação, pela submissão. 
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QUESTÃO 92 – ENEM 2012 

23 February 2012 Last update at 16:43 GMT BBC World Service 

J. K. Rowling to pen first novel for adults 

Author J. K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which 

will be “very different” from the Harry Potter books she is famous for. 

The book will be published worldwide although no date or title has yet been released. 

“The freedom to explore new territory is a gift that Harry’s success has brought me,” 

Rowling said. 

All the Potter books were published by Bloomsbury, but Rowling has chosen a new 

publisher for her debut into adult fiction. “Although I’ve enjoyed writing it every bit as 

much, my next book will be very different to the Harry Potter series, which has been 

published so brilliantly by Bloomsbury and my other publishers around the world,” she 

said, in a statement. “I’m delighted to have a second publishing home in Little, Brown, 

and a publishing team that will be a great partner in this new phase of my writing life.” 

Disponível em: www.bbc.co.uk Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado) 

J. K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas 

aventuras, adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora 

britânica, tem por objetivo 

A. informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. 

B. divulgar a publicação do romance por J. K. Rowling inteiramente para adultos. 

C. promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J. K. Rowling. 

D. informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. 

E. anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por uma editora diferente. 
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QUESTÃO 95 – ENEM 2012 

 

 

Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso 

músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, power e peace para justificar sua opinião de 

que 

A. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. 

B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder pelo amor. 

C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. 

D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. 

E. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. 

 

 

Referência: 

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use – A self-study reference and practice 

book for intermediate learners of English. Fourth Edition. 

 


