
SIMPLE PAST 
 

O Simple Past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. A ação teve 

início e fim no passado. No Simple Past o verbo não é flexionado em nenhuma 

pessoa, repetindo-se em todas elas. 

 

REGULAR VERBS 

 

Primeiramente iremos estudar o Simple Past dos verbos regulares que, de um modo 

geral, é formado acrescentando d ou ed ao infinitivo dos verbos.  

 

FORMA AFIRMATIVA: 

 

I worked yesterday 

You worked yesterday 

He worked yesterday 

She worked yesterday 

It worked yesterday 

We worked yesterday 

You worked yesterday 

They worked yesterday 

 

 

AFFIRMATIVE FORM: SUJEITO +VERBO NO PASSADO SIMPLES+COMPLEMENTO 

 

PARTICULARIDADES DA ORTOGRAFIA DO SIMPLE PAST: 

 

1. Os verbos terminados em e recebem apenas a letra d ao infinitivo do verbo.  

 

hope - hoped 

change - changed 

like - liked 

behave - behaved 

lie - lied 

 

2. Se o verbo tiver uma única sílaba ou terminar em sílaba tônica formada 

por consoante/vogal/consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta-se ed: 

 

stop - stopped 

permit - permitted 

occur - occurred 

rob - robbed 

admit - admitted 

 

3. Os verbos terminados em y precedido de consoante trocam o y por ied: 

 

study – studied 

carry - carried 

worry - worried 

try - tried 

hurry – hurried 



 

OBSERVAÇÃO: Quando o y for precedido de vogal, não há mudança ortográfica, 

bastando apenas acrescentar ed ao verbo: 

 

pray - prayed 

enjoy - enjoyed 

obey - obeyed 

play – played 

 

 

4. Os verbos terminados em consoante/vogal/consoante cuja sílaba tônica não é a 

última não dobram a consoante, apenas recebem ed: 

 

listen - listened 

develop - developed 

open - opened 

fasten - fastened 

suffer - suffered 

 

USOS: 

 

O Simple Past é usado para expressar: 

 

1. Ações acabadas em um tempo definido, é frequentemente usado com advérbios 

de tempo como yesterday, yesterday morning, last week, last month, last night, the 

day before yesterday, three years ago, in 1998, in the twentieth century, etc.  

 

Susan helped him last night.  

My parents traveled to Roma in 2005 and they enjoyed it a lot.  

 

2. Um fato anterior ao momento da fala, mas que ainda dura no momento do 

passado que está sendo mencionado. Nesses casos é comum aparecer expressões 

como when, while, whenever. 

 

While the cicada sang, the ant worked.  

 

3. Indicar hábitos ou situações passadas. Nesses casos também é comum aparecer 

expressões como when, while, whenever. 

 

When I lived in London, I worked in a pub.  

Whenever someone walked past the gate, the dog barked.  

 

FORMA NEGATIVA E INTERROGATIVA 

 

As formas negativas e interrogativas do Past Simple são feitas com o verbo auxiliar Did 

(passado de Do), acompanhado do verbo principal no infinitivo. 

 

 

 

FORMA NEGATIVA 

 

Para formar uma oração negativa no Simple Past, usa-se did not para todas as pessoas, 

pois como já vimos anteriormente, no Simple Past o verbo não é flexionado em 



nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. O verbo auxiliar (did) 

+ not posiciona-se sempre entre o sujeito e o verbo principal.   
 

I did not work 

You did not work 

He did not work 

She did not work 

It did not work 

We did not work 

You did not work 

They did not work 

 

FORMAS ABREVIADAS: did not - didn't. Ambas as formas são corretas e bastante 

comuns na Língua Inglesa. Observe alguns exemplos com as formas abreviadas: 

 

Steve didn't work as much as Paul.  

He didn't pay the bill.  

 

NEGATIVE FORM: SUJEITO + DID NOT SUJEITO +VERBO NO INFINITIVO+COMPLEMENTO 

 

FORMA INTERROGATIVA 

 

Para formar uma oração interrogativa no Past Simple, usa-se did antes do sujeito. O 

verbo permanece no infinitivo. No Simple Pasto verbo não é flexionado em nenhuma 

pessoa, repetindo-se em todas elas. 

 

Did I work? 

Did You work? 

Did He work? 

Did She work? 

Did It work? 

Did We work? 

Did You work? 

Did They work? 

 

Did he call me yesterday?  

Why did he do that?  

 

INTERROGATIVE FORM: SUJEITO +VERBO NO INFINITIVO+COMPLEMENTO 

 

VERBOS IRREGULARES 

 

Os verbos irregulares NÃO seguem as regras gerais de formação do Simple Past, isto 

é, cada um tem uma forma própria de passado. Sendo assim, é necessário estudá-los um 

a um.   


