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1) FORMAÇÃO DO TEMPO VERBAL

2) USO

3) EXERCÍCIOS
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SIMPLE PAST TENSE

SUJEITO = I, YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY 
VERBO REGULAR (=ED) OU IRREGULAR

NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “DID” +    
VERBO NO INFINITIVO SEM “TO”
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Indica que uma ação aconteceu completamente no passado ou
expressa um hábito no passado;

 É equivalente ao pretérito perfeito e o pretérito imperfeito
do português;

 Utiliza uma única forma regular ou irregular do verbo para
todas as pessoas do discurso;

 Nas negativas e interrogativas usa-se o auxiliar DID;
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(OQUEVOCÊ FEZ HOJE? EU LAVEI ASMINHASMÃOS.)

EXAMPLES:
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(NÃO, EU NÃO VI QUEM COMEU O SEU BOLO.)
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E X E R C I S E S
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1. Conjugue os verbos regulares entre parênteses no SIMPLE PAST.

a) Pedro ___________________TV yesterday morning. (TO WATCH)
(Pedro assistiu TV ontem de manhã.)
b) The birds ___________________ to the south in the winter. (TO TRAVEL)
(Os pássaros viajavam para o sul no inverno.)
c) Jeniffer ___________________ last night before going to sleep. (TO PRAY)
(Jeniffer rezou na noite passada antes de ir dormir.)
d) The little boy ___________________ much money. (TO SAVE)
(O garotinho guardou muito dinheiro.)
e) The student ___________________ her exercises. (TO ANSWER)
(A aluna respondia os exercícios dela.)
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2. Conjugue os verbos irregulares entre parênteses no SIMPLE PAST.

a) Barbara ___________________ an essay. (TO WRITE)
(Bárbara escreveu uma redação.)
b) The lion ___________________ fresh water in the river. (TO DRINK)
(O leão bebeu água doce no rio.)
c) Rafaela _______________ every night before going to sleep. (TO READ)
(Rafaela lia toda noite antes de ir dormir.)
d) The Children ___________________ late. (TO SLEEP)
(As crianças dormiram tarde.)
e) The students ___________________ their homeworks. (TO DO)
(Os alunos faziam os exercícios deles.)
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