Simple Future
(will / going to)
O Futuro Simples é a forma verbal comumente usada para expressar eventos que ainda
não aconteceram. Pode ser formado com o modal verb will ou com a expressão going to
+ o infinitivo do verbo principal + o complemento.
- Forma contraída de will: sujeito + ’ll
- Não existe forma contraída de going to
WILL
FORMA AFIRMATIVA
SUJEITO + WILL +INFINITIVO DO
VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENTO
I will wait for you in front of the college.
They will help us when they have a time.
FORMA NEGATIVA
SUJEITO + WILL + NOT +
INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL+COMPLEMENTO.
A forma negativa do will forma-se acrescentando not após o modal verb will. o verbo
principal permanece no infinitivo.
Forma contraída: will + not = won’t
Rachel won’t come.
I think it will not rain in the day of your marriage.
FORMA INTERROGATIVA
WILL + SUJEITO + VERBO PRINCIPAL+ COMPLEMENTO
Na forma interrogativa o will posiciona-se antes do sujeito. o verbo principal permanece
no infinitivo.
Will he travel abroad?
Where will you spend your vacation?
USOS
O will é usado para:
1. Falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não imediato:
He’s sure his team will win the championship.
Penelope is a good student; she’ll pass the exam.
2. Expressar ações completas no futuro:

John will work in New York next year.
Cars will be more economical in the future.
3. Expressar decisões tomadas no momento da fala:
The phone is ringing, I’ll answer it!
4. Em português, frequentemente, usamos o presente do indicativo para expressar ações
que vão acontecer no futuro, tais como: “depois eu te falo”, “semana que vem eu te
entrego”, etc. Nesses casos, é recomendado o uso do will em inglês:
These boxes are heavy; I’ll help you lift it.
Sorry, I forgot to bring your book, but I’ll bring it tomorrow.
GOING TO
Going to é usado para expressar um futuro próximo, algo que está prestes a acontecer
ou que temos a intenção de fazer.
FORMA AFIRMATIVA
SUJEITO + VERBO TO BE +GOING TO +
INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL+COMPLEMENTO.
A forma afirmativa desta estrutura verbal é formada por going to, seguido do
infinitivo do verbo principal. O verbo to be serve como auxiliar e se posiciona após o
sujeito:
We are going to spend our vacation in Paris.
My mother is going to take me to the school today.
FORMA NEGATIVA
SUJEITO + VERBO TO BE + NOT +GOING TO +
INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL+COMPLEMENTO.
Na forma negativa, coloca-se not entre o verbo to be e going to:
I’m not going to talk to you until you apologize for what you have done.
They are not going to come.
FORMA INTERROGATIVA
VERBO TO BE + SUJEITO +GOING TO +
INFINITIVO DO VERBO PRINCIPAL+COMPLEMENTO.
Na forma interrogativa de going to, o verbo to be se posiciona antes do sujeito:
Are they going to help us?
What are you going to do next weekend?

USOS
Going to é usado para:
1. Expressar intenção de fazer alguma coisa:
I’m going to eat less to try to lose weight.
2. Falar de planos para o futuro:
He is going to be an engineer when he grows up.
3. Expressar uma ação que ocorrerá num futuro próximo:
It’s very hot today; we are going to sweat a lot.
Obs: a forma going to geralmente é seguida de advérbios de tempo, como: next week,
next month, next year, in a week, tomorrow, in a month, in a year, today, tonight,
tomorrow, etc.
Will ou Going To?
Em muitos casos podemos usar tanto will quanto going to exatamente com o mesmo
sentido. Porém, se nos referirmos a algo que acontecerá muito em breve, geralmente,
optamos pela forma going to.
Outra distinção entre will e going to refere-se ao planejamento prévio ou não da
ação. Will é usado quando a pessoa que fala decide, no momento em que fala, fazer
alguma coisa no futuro, ou seja, não houve planejamento prévio. No entanto, se a
decisão já havia sido tomada, emprega-se o going to.
WILL

GOING TO

Uma decisão no momento da fala: Uma decisão antes do momento da fala:
Julie: There’s no milk.
John: Really? In that case, I’ll go
and buy some.

Julie: There’s no milk.
John: I know. I’m going to buy some when
this TV show finishes.

