
PAST SIMPLE 
 

- usado para indicar ações acontecidas em um momento específico do passado 
- ESTRUTURA 

- verbos regulares: acréscimo de ED (play - played) 
- verbos irregulares: tabela (go - went) 
- interrogativa: auxiliar DID antes do sujeito 
- negativa: auxiliar DIDN’T depois do sujeito 

 
Ex: She watched The Avengers last week. 
       Did she watch The Avengers last week? 
       She didn’t watch The Avengers last week. 
 
- Observe que sempre que o auxiliar for usado, o verbo volta para sua forma base, pois o 
passado já está marcado pelo DID.  
- Dizer “DIDN’T WATCHED” seria uma redundância, duas marcações de passado em uma 
frase só 
 
Nesse link, você encontra alguns exercícios sobre esse tempo. 
 
 
 
PAST CONTINUOUS 
 

- usado para indicar ações que estavam acontecendo, estavam em andamento em 
um momento específico do passado 

- ESTRUTURA 
- WAS / WERE + verbo com ING 
- interrogativa: inverter a posição do sujeito e do verbo to be 
- negativa: acrescenta NOT ao verbo to be (was not = wasn’t / were not = 

weren’t) 
 
Ex: She was watching The Avengers 20 minutes ago. 
      Was she watching The Avengers 20 minutes ago? 
       She wasn’t watching The Avengers 20 minutes ago. 
 
Nesse link, você encontra alguns exercícios sobre esse tempo. 
 
 
 
ATTENTION! PAST SIMPLE X PAST CONTINUOUS 
 

- é possível (e muito comum) encontrar esses dois tempos empregados em apenas 
uma frase 

- enquanto o Past Simple passa a ideia de uma ação mais pontual, o Past Continuous 
descreve uma ação mais duradoura 

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-8.html
https://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-exercise-1.html


Observe: 
 

I was playing basketball when I broke my foot. 
                         duradoura                                           pontual 
 
 
Para unir as duas partes, é comum encontrarmos as seguintes palavras:  
 
WHEN (quando) - frase do exemplo acima 
ou  
WHILE (enquanto) - While I was playing basketball, I broke my foot. 
 
Nesse link, você encontra alguns exercícios sobre isso. 
 
 

Bons estudos! 
 
 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive.htm

