
Past Simple
Negative and Interrogative sentences



As frases a seguir são    

“afirmativas” ou “negativas”?

I used public transportation yesterday.

Julie played volleyball in 2008.

I saw many movies last week.

Julie went to a volleyball match two weeks ago.

Se você disse “afirmativas”, você 

acertou: o “Simple Past” é usado para 

fazer afirmações.

Mas aqui vamos aprender a usar o 

“Simple Past” para fazer perguntar ou 

fazer negações. 

Vamos lá?



Como usar o “Past Simple” para 
fazer negações?

subject + did not + verb in the base form

Contração: didn’t = did not

I used public transportation 

yesterday.

I didn’t use public transportation 

yesterday.

Julie played volleyball in 2008. Julie didn’t play volleyball in 2008.

I saw many movies last week.

Julie went to a volleyball match two 

weeks ago.

I didn’t see many movies last week.

Julie didn’t go to a volleyball match 

two weeks ago.



Como usar o “Past Simple” 
para fazer perguntas 
“fechadas”?

Yes, I used public transportation yesterday.

Yes, I did.

(Sim, usei.)

No, I didn’t use public transportation yesterday.

No, I didn’t. 

(Não, não usei.)

did + subject + verb in the base form

Did you use public transportation 

yesterday?

(Você usou transporte público 

ontem?)



Yes, she played volleyball in 2008.

Yes, she did 

(Sim, joguei.)

No, she didn’t play volleyball in 2008.

No, she didn’t.

(Não, não joguei.)

Did Julie play volleyball in 2008?

(Julie jogou vôlei em 2008?)

Você sabia?

Note que essas perguntas geralmente têm 

como resposta “yes” ou ‘”no”. Por isso são 

conhecidas como “Yes/No questions”.



When did you go to the movies?

(Quando você foi ao cinema?)

How often did Julie play volleyball?

(Com que frequência Julie jogava vôlei?)

A estrutura é muito parecida com a que vimos nos exemplos anteriores. Mas as perguntas 

de informação devem começar com question words, como what, who, when, where, how.

Como usar o “Past Simple” para fazer 
perguntas “abertas”?

*Existem algumas combinações com “how”.

Veja o sentido de algumas delas: how often 

(frequência), how long (tempo), how far (distância), 

how much/many (quantidade), how old (idade).

Question words

what / which 

who 

when

where 

how*

o que / qual

quem

quando

onde

como



Respondendo uma 

pergunta de informação

When did you go to the movies?

(Quando você foi ao cinema?)

How often did Julie play volleyball?

(Com que frequência Julie jogava vôlei?)

Who did your children visit last weekend?

(Quem seus filhos visitaram no último fim de semana?)

What did you do on your vacation?

(O que você fez nas suas férias?)

I went to the movies yesterday. 

(Eu fui ao cinema ontem.)

She played volleyball twice a week.

(Ela jogava vôlei duas vezes por semana.)

They visited their grandparents.

(Eles visitaram seus avós.)

I went to the beach.

(Eu fui à praia.)

A adequação da resposta para uma pergunta de informação 

varia de acordo com a question word.



Quando estiver ouvindo músicas em inglês do seu cantor ou banda favorita:

1) escolha alguma estrutura que você queira identificar. Por exemplo: perguntas, passado, futuro, 

presente etc;

2) Ao identificar uma frase com a estrutura escolhida, escreva-a em uma área reservada em seu 

caderno;

3) Em seguida, invente uma frase modificando alguma informação ou convertendo a frase de uma 

estrutura para outra que esteja aprendendo ou já aprendeu.

Por exemplo: depois de estudar este material, você poderá tentar identificar frases afirmativas no 

passado e depois tentar convertê-las para a forma interrogativa ou negativa. O que acha?

Dica de estudo

Regina Spektor – The Calculation

“You went into the kitchen cupboard

Got yourself another hour

And you gave

Half of it to me”

Exemplo de conversão de estrutura

Did you go to the kitchen cupboard?

Did you get yourself another hour?

And did you give

half of it to me?
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