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Hatred does not cease with 

hatred at any time, hatred ceases 

with love: this is the eternal law.

Dhammapada (Buda’s book)
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USOS

• SIMPLE PRESENT: utilizamos 
quando fazemos referências a 
ações habituais ou cotidianas.

• SIMPLE PAST: utilizamos quando 
nos referimos a eventos que 
ocorreram em um tempo 
determinado no passado.

• CONDITIONAL: situações 
improváveis e hipotéticas no 
presente ou no futuro. Expressa 
algo que aconteceria se uma 
condição fosse satisfeita.

• IMPERATIVE: the imperative is 
used to give commands and 
orders.
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USOS
• PRESENT CONTINUOUS: utilizamos para

descrever uma ação que se passa no
momento em que é descrita ou, ainda,
uma ação que possui um aspecto
temporário.

• PAST CONTINUOUS: utilizamos para
descrever ações que estavam em
andamento no passado.

• FUTURE CONTINUOUS:
1- Descrever uma ação que estará em

progresso em uma determinada época no
futuro.
2- Descrever um evento futuro que

acontecerá naturalmente, sem ter relação
com intenções, tempo de decisão, tipos de
planos.

• CONDITIONAL CONTINUOUS: o resultado
não cumprido da ação na if-clause,
expressa esse resultado como uma ação
inacabada ou contínua.
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• PAST PERFECT:
A) usado para expressar um passado
anterior a outro.
B) Com o advérbio just, para expressar
uma ação que tinha acabado de acontecer.
C) Com os advérbios already, when, by the
time, never, ever, before, after, para
enfatizar a ideia de que a ação estava
totalmente acabada.

• FUTURE PERFECT: expressar uma ação
que será completada antes de outra ou
antes de uma situação específica no
futuro.

• CONDITIONAL PERFECT: indica uma
condição impossível no passado e seu
resultado provável no passado.

USOS
PRESENT PERFECT:
A) Ações que aconteceram em um tempo indefinido no passado.
B) Ações que começaram no passado e continuam até o presente.
C) Ações que já foram concluídas, porém não se sabe o momento.
D) Ações que acabaram de ocorrer (just).
E) Ações que ainda não foram realizadas, mas que deverão ocorrer 
no futuro (yet).
F) Ações que não se realizaram até o presente, mas que podem vir a 
acontecer (never, ever).
G) Ações que tenham acontecido várias vezes no passado. (many)
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USOS
• PRESENT PERFECT CONTINUOUS:

utilizamos para descrever uma ação que
começou no passado e continua no
presente, mas que se dá de uma maneira
contínua ao longo do tempo.

• PAST PERFECT CONTINUOUS: utilizamos
para descrever uma ação que estava
acontecendo durante determinado tempo
no passado, quando outra, no Simple
Past, aconteceu.



“Speak your truth quietly and calmly and 

listen to others, even those who are 

foolish and ignorant - they also have their 

own history.” Desiderata
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