
 

Simple Present 

Em inglês, o Presente Simples (Simple Present) é usado 

principalmente para expressar uma ação que se repete, algo imutável 

e para dar instruções e direções. 

The Simple Present have three mainly ways to be used. Let's 

see each of them in details on the explanation bellow: / O 

Presente Simples possui três principais formas para ser usado. 

Vejamos cada uma delas de forma detalhada na explicação abaixo: 

 

The Present Simples is used: / O presente simples é usado: 

 

To express habits or repeated actions. In this first case, 

it can also express general truths, unchanging situations, 

wishes and emotions. / Para expressar hábitos ou ações 

repetidas. Nesse caso, ele também pode espressar verdades 

gerais, situações imutáveis, desejos e emoções. 

Examples: / Exemplos: 

a) I read. (habit) / Eu leio. (hábito) 

b) I live in Goiania. (unchanging situation) / Eu moro em 

Goiânia. (situação imutável) 

 

 

 

 

 



 

 

 

  To give directions or instructions: / Para dar direções ou 

instruções: 

Examples: / Exemplos: 

a) Open the cookies and put the contents into cold milk. 

(instruction) 

Abra as bolachas e coloque-as em leite gelado. (instrução) 

b) You walk for five blocks. Then you turn right on the 

9th Street. (direction) 

Você anda por cinco quadras. Depois, vire à direita na nona avenida. 

(direção) 

 

To express something that is fixed in the present or in a 

near future. / Para expressar algo que está fixo, marcado no 

presente ou em um futuro próximo. 

Examples: / Exemplos: 

a) My mother arrives tomorrow./ Minha mãe chega amanhã. 

b) Her exam starts at 7:00. / O exame dela começa às 7:00. 

 

 

 

 

 

 



 

Passado simples (Simple past) 
 

 

Em inglês, o tempo verbal simple past (passado simples) é 

utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no 

passado e não irão mais acontecer. 

• I liked him very much. (Eu gostava muito dele) 

• She traveled alone. (Ela viajou sozinha) 

Formas de uso: 

O simple past pode ser formado na afirmativa, negativa e 

interrogativa seguindo as regras de uso explicadas abaixo: 

Afirmativa: Formado pelo sujeito + passado do verbo principal, 

sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular e 

assim saberá sua conjugação. 

Examples: / Exemplos: 

VERBOS REGULARES: Formado pelo acréscimo das partículas “d” e 

“ed” nos verbos. 

- se o verbo terminar em vogal + “y”: recebem “ed”. 

Exemplo: I played the piano (Eu tocava piano) 

 

- se o verbo terminar em consoante + “y”: troca-se por “ied”. 

Exemplo: She tried to read that book. (Ela tentou ler aquele livro) 

- se o verbo terminar em consoante/vogal/consoante sendo que a 
última sílaba é tônica dobra a última consoante + “ed”. 

Exemplo: I preferred the blue shoes. (Eu preferia os sapatos azuis) 

- se o verbo terminar em “e”: recebem “d”. 

Exemplo: He arrived yesterday. (Ele chegou ontem) 

 



 

 

VERBOS IRREGULARES: Os verbos irregulares variam quanto a 

escrita, veja alguns exemplos: 

• I wrote letters to my friends. (Eu escrevia cartas aos meus 

amigos) – verbo to write. 

• He paid the bills yesterday. (Ele pagou as contas ontem) – 

verbo to pay. 

 

Negativa: Ao formar frases negativas no simple past é necessário 

acrescentar o verbo did + not (forma contraída: didn’t). 

Examples: / Exemplos: 

• The teacher didn’t (did not) wait for the students. (O professor 

não esperou pelos estudantes) 

• She didn’t (did not) sell her house. (Ela não vendeu a casa 

dela) 

• Sorry but I didn’t (did not) understand your e-mail. (Desculpe-

me, mas eu não entendi seu e-mail) 

 

Interrogativa: Ao formar frases interrogativas no simple past é 

necessário colocar o auxiliar did antes do sujeito da frase. 

Examples: / Exemplos: 

• Did he wash his car last week? (Ele lavou o carro dele semana 

passada?) 

• Did the boy pay for the apple? (O garoto pagou pela maçã?) 

• Did she start to read that book? (Ela começou a ler aquele 

livro?) 

 

 

 

 

 



Exercises 1º anos (A,B,C,D,E) 

 

 


