


FUTURE CONTINUOS

• O FUTURE CONTINUOUS É UM TEMPO VERBAL UTILIZADO PARA DESCREVER AÇÕES QUE 

ESTARÃO ACONTECENDO EM ALGUM PERÍODO NO FUTURO.

• ESSE TEMPO VERBAL É FORMANDO PELO SUJEITO + SIMPLE FUTURE DO VERBO TO BE (WILL

BE) + O GERÚNDIO DO VERBO PRINCIPAL (-ING).



USO:
➢DESCREVE UM EVENTO QUE ACONTECERÁ EM ALGUM PONTO  NO FUTURO: 

EX: YOU SHOULD GO NOW, MY PARENTES WILL BE COMING SOON.  (VOCÊ DEVE IR AGORA, MEUS PAIS  ESTARÃO 
CHEGANDO EM BREVE) 

➢DESCREVE EVENTOS QUE ACONTECERÃO INDEPENDENTE DA VONTADE DO FALANTE : 

EX:I WON´T BOTHER TO CALL HIM, I´M SURE HE WILL BE CALLING ME ALL WEEK. ( EU NÃO VOU LIGAR PARA ELE, 
TENHO CERTEZA QUE ELE VAI ME LIGAR A SEMANA TODA)

➢PODE SER USADO PARA DESCREVER PLANOS AGENDADOS :

EX:  METALLICA WILL BE PERFORMING HERE IN THE END OF THE NEXT MONTH. ( METALLICA SE APRESENTARÁ 
AQUI NO FINAL DO PRÓXIMO MÊS)



FORMAÇÃO



EXEMPLOS:
•I will be reading this book this year. (Eu estarei lendo esse livro esse ano)

•You will be doing better when I teach you. (Você estará fazendo melhor quando eu te

ensinar)

•He will be working in his office. (Ele estará trabalhando no escritório dele)

•You will be visiting your parents this week. (Vocês estarão visitando os seus pais está

semana)

•We will be studying a new subject next month. (Nós estaremos estudando uma matéria

nova no próximo mês)

•Tomorrow, they will be coming home. (Amanhã, eles estarão voltando para casa)



OUTRAS FORMAS DE UTILIZAR O
FUTURE CONTINUOUS:

➢ Utiliza-se para descrever ações que estarão em andamento em um determinado período do 

futuro.

Exemplo: Tomorrow afternoon we will be swimming in the club. (Amanhã à tarde nós vamos nadar no clube)

➢ Utiliza-se para falar de fatos do futuro ou fazer planos para o futuro.

Exemplos:

•My teacher will be at school tomorrow. (Meu professor estará na escola amanhã) – falar de fatos.

•I will be traveling next week. (Eu estarei viajando na próxima semana) – fazer planos.



FORMA NEGATIVA 

.

I will not be (won’t be) studying this song anymore. (Eu não estarei estudando 

mais essa música)



FORMA INTERROGATIVA 

Will it be raining tomorrow night? (Estará chovendo amanhã à noite?)





FUTURO PERFEITO









We use since when expressing the particular beginning 

time. E.g., Saturday, Sunday or 5 pm, 10 am, etc.

✓ He will have been working since morning.

✓ The kid will have been playing since 4 PM.

✓ She will have been working as a chef since January.

✓ They will have been discussing the program for two hours.

✓ She will have been playing an online game since November.



We use the word to express the amount of period. E.g., for five hours, for ten hours, for one week, etc.

For example:

✓ The doctor will have been treating patients for two months.

✓ She will have been singing a song for ten minutes.

✓ They will have been travelling to London for one week.

✓ I will have been waiting for you for two months.

✓ He will have been using this bike for two years.
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Exercícios complementares:

1- 09
2- D
3- A
4- D
5- B
6- C
7- B
8- E
9 – B
10- E
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