PRESENTE DO INDICATIVO
Formação
O presente é formado a partir do radical, seguido do sufixo adequado.
Exemplo:
Verbo comer: com(-er) > eu com(+o)
MORAR

COMER

PARTIR

Eu moro
Tu moras
Você mora
Ele mora
Nós moramos
Vós morais
Vocês moram
Eles moram

Eu como
Tu comes
Você come
Ele come
Nós comemos
Vós comeis
Vocês comem
Eles comem

Eu parto
Tu partes
Você parte
Ele parte
Nós partimos
Vós partis
Vocês partem
Eles partem

SER

IR

POR

Eu sou
Tu és
Você é
Ele é
Nós somos
Vós sois
Vocês são
Eles são

Eu vou
Tu vais
Você vai
Ele vai
Nós vamos
Vós ides
Vocês vão
Eles vão

Eu ponho
Tu pões
Você põe
Ele põe
Nós pomos
Vós pondes
Vocês põem
Eles põem

Alguns verbos irregulares:

O presente do indicativo é usado
1. Para falar de um hábito ou de fatos que ocorrem frequentemente:
Todo dia acordo cedo, tomo banho e saio para a faculdade.

Jogo futebol aos domingos.
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a
confiança.” (Camões, 1981)
2. Para descrever uma ação que ocorre no momento em que se fala:
Por exemplo em uma narração de partida de futebol:
“Toca pela linha lateral, a bola não sai, vai por um lance. Domina Luciano Enrique
pelo lado direito do campo.” (Silvério, 2008)
3. Para descrever uma pessoa, um lugar ou um objeto:
A minha irmã tem olhos castanhos claros e cabelos louros.
Minha cidade natal é calma e pequena.
4. Para fazer afirmações consideradas incontestáveis ou que não dependem de
um tempo específico:
O homem é um animal racional.
“A nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem raio.” (Pe. Antônio Vieira, 2000)
5. Para falar do futuro:
Amanhã a gente se vê na praia.
Se você chegar tarde de novo, eu tenho um ataque!

Presente contínuo
Para indicar uma ação que está acontecendo no momento da fala, utiliza-se com
mais frequência o presente contínuo, formado pelo verbo “estar”, no presente,
seguido do verbo principal, no gerúndio:
As crianças estão brincando no quintal.
Nós estamos saindo de casa neste momento!

