
Simple Past

Regular verbs (affirmative

sentences)



Past Simple – Regular verbs

Yesterday, I visited my grandma. She cooked my favorite dish: lasagna. I loved it!

It rained all day long, so I stayed indoors all the time. After lunch, grandma and I 

listened to a podcast on my cell phone. She likes listening to stories, and she really

enjoyed the podcast. Last year, I learned how to play the violin, so in the end of the

afternoon, I played it for her. I had a really good time with grandma yesterday!

O texto a seguir descreve eventos no presente ou passado?

Preste atenção aos verbos destacados: eles estão conjugados no passado.

Alguns verbos são conjugados no passado seguindo um certo padrão,

por isso, são chamados verbos regulares. Agora veremos como são

esses verbos em frases afirmativas.



Past Simple – Regular verbs

I used public transportation yesterday.

Julie played volleyball in 2008.

I replied all the messages last Friday.

My parents enjoyed a good old movie two days ago.

Quando usamos esse tempo verbal?

Usamos o Past Simple para falar sobre ações que aconteceram no passado, geralmente em uma época,

período, ano, mês, semana, dia, hora ou momento específico.

Por isso, é comum usarmos algumas expressões que especificam quando a ação aconteceu. Estes são

alguns exemplos dessas expressões: yesterday, in 2008, last Friday, two days ago, a long time ago, at 6

p.m. etc

Past Simple



Past Simple – Regular verbs

I used public transportation every day.

Julie played volleyball the whole week.

I replied my e-mails in the morning these days.

My parents always enjoyed a good old movie.

Past SimplePresent Simple

I always use public transportation.

Julie plays volleyball every day.

I sometimes reply my e-mails in the morning.

My parents enjoy good old movies.

Um dos usos do Present Simple é para falar da rotina no presente.

De forma similar, também usamos o Past Simple para falar sobre ações que aconteceram

repetidamente no passado. Nesse caso, também, geralmente, expressando uma época, período,

ano, mês, semana, dia, hora ou momento específico.

Para falar de hábitos no passado, também podemos usar a expressão used to + verb.

Estudaremos esse tópico em outra oportunidade.



Past Simple – Regular verbs

Na maioria dos casos, apenas 

adicionamos ed ao verbo:

Manuel traveled to Portugal in March.

travel → traveled

Outros exemplos:

rain → rained

listen → listened



Past Simple – Regular verbs

Os verbos regulares seguem um padrão, 

mas precisamos ter atenção a três regras:

regra 1

Se o verbo termina em e, apenas adicionamos um d:

I used public transportation yesterday.

use → used

dance → danced

live → lived



Past Simple – Regular verbs

regra 2

Quando o verbo terminar em y e for 

precedido 

por uma vogal, apenas adicionamos ed ao 

verbo:

Julie played volleyball in 2008.

play → played

My parents enjoyed an old movie two days 

ago.

enjoy → enjoyed

Quando o verbo terminar em y e for precedido 

por uma consoante, eliminamos y adicionamos 

ied:

Yesterday, I replied my emails in the afternoon.

reply → replied

Larry studied Math on Saturday.

study → studied



Past Simple – Regular verbs

regra 3

A última regra é duplicar a última letra se o verbo 

termina com CVC (consoante, vogal, consoante)

Mas não é em todo CVC que a consoante será duplicada.

Temos dois casos e uma exceção:

Caso 1: duplique se a palavra tem apenas uma sílaba

I planned a birthday party for my best friend two weeks ago.

plan → planned

stop → stopped

Exceção: se o verbo termina em x, w, y, então não duplique:

My dad fixed my car today in the morning.



Past Simple – Regular verbs

Caso 2: duplique se a última sílaba for tônica

Carla preferred dogs years ago.

prefer → preferred

admit → admitted

Se a última sílaba não for tônica, então não duplique:

Melissa visited her grandparents last Sunday.

Cindy listened to indie rock songs last night.

Mike and Susan traveled to the beach in January.



Past Simple – Regular verbs

Agora que você aprendeu a usar os verbos regulares no Simple Past, 

aqui vai nossa dica para ajudá-lo a memorizar todas essas regras e 

verbos:

• Selecione 5 ou 6 verbos por semana;

• Estude a forma do verbo e veja quais regras que aprendeu se 

aplicam a ele;

• Anote o verbo em seu caderno e escreva seu próprio exemplo 

usando-o;

• A cada dois dias, escreva um novo exemplo usando cada um dos 

verbos que você selecionou, mas tente não olhar o que escreveu no 

dia anterior antes de escrever o novo exemplo.

Então, você irá realmente memorizar a forma e o uso do verbo, assim 

como a estrutura do Simple Past. Bons estudos!

Dica de estudo
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