Inglês 7º ano – Past Simple, adjectives

1. Past Simple
1.1. Verbos regulares
O Past Simple (Passado simples) é usado quando se pretendem descrever ações ou
situações que ocorreram no passado. Por exemplo:
Yesterday I watched tv (Ontem eu vi televisão).

Para conjugar os verbos no Past simple, geralmente adiciona-se -ed aos verbos, no
caso de verbos terminados em y substitui-se o y por i e adiciona-se – ed (Quadro 1).
Exemplos:
like – liked
try – tried
Quando os verbos terminam em consoante duplica-se a consoante e adiciona-se – ed
(Quadro 1). Exemplos:
travel – travelled
tap – tapped
Quadro 1 – Formação do Past Simple em verbos regulares.

Verbos terminados em

Como se forma

Exemplos

e

adiciona-se d

live - lived

y

substitui-se por i + ed

consoante

duplica-se a consoante +ed

outros verbos

adiciona-se ed

cry – cried
try - tried
travel – travelled
tap - tapped
watch – watched
play - played

1.1.1. Affirmative Form
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Quadro 2 – Verbo “To Like” na forma Afirmativa do Past Simple.

Affirmative

Português

Inglês

Eu gostei

I liked

Tu gostaste

You liked

Ele gostou

He liked

Ela gostou

She liked
It liked

Nós gostámos

We liked

Vós gostastes

You liked

Eles/Elas gostaram

They liked

1.1.2. Negative Form
Para conjugar os verbos na forma negativa do Past simple, adiciona-se o verbo
auxiliar “ To Do” no passado (did) + not + verbo principal no Infinitivo (Quadro 3).
Exemplo:
I did not like chocolate (Eu não gostei de chocolate).
Quadro 3 - Verbo “To Like” na forma Negativa do Past Simple.

Negative
Long form

Short form

Eu não gostei

I did not like

I didn’t like

Tu não gostaste

You did not like

You didn’t like

Ele não gostou

He did not like

He didn’t like

Ela não gostou

She did not like

She didn’t like

It did not like

It didn’t like

Nós não gostámos

We did not like

We didn’t like

Vós não gostastes

You did not like

You didn’t like

Eles/Elas não gostaram

They did not like

They didn’t like

1.1.3. Interrogative Form
Para conjugar os verbos na forma interrogativa do Past simple, adiciona-se o verbo
auxiliar “ Did” + sujeito+ verbo principal no Infinitivo (Quadro 4). Exemplo:
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Did I like chocolate? (Eu gostei de chocolate?)
Quadro 4 - Verbo “To Like” na forma Interrogativa do Past Simple.

Interrogative

Português

Inglês

Eu gostei?

Did I like?

Tu gostaste?

Did you like?

Ele gostou?

Did he like?

Ela gostou?

Did she like?
Did it like?

Nós gostámos?

Did we like?

Vós gostastes?

Did you like?

Eles/Elas gostaram?

Did they like?

1.2. Verbos irregulares
Quadro 5 - Past Simple de alguns verbos irregulares.

cut – cut
Verbos que não alteram

hit – hit
fit – fit
come – came

Verbos que alteram a vogal

drink – drank
get up – got up
go – went

Verbos que alteram completamente

buy – bought
catch - caught

Verbo To Be

be – was/were

Verbo To Have

have - had

1.2.1. Affirmative Form
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Quadro 6 – Verbo “To Go” na forma Afirmativa do Past Simple.

Affirmative

Português

Inglês

Eu fui

I went

Tu foste

You went

Ele foi

He went

Ela foi

She went
It went

Nós fomos

We went

Vós fostes

You went

Eles/Elas foram

They went

1.2.2. Negative Form
Os verbos irregulares na forma negativa do Past simple formam-se da mesma forma
que os verbos regulares (Quadro 7).
Quadro 7 - Verbo “To Go” na forma Negativa do Past Simple.

Negative
Long form

Short form

Eu não fui

I did not go

I didn’t go

Tu não foste

You did not go

You didn’t go

Ele não foi

He did not go

He didn’t go

Ela não foi

She did not go

She didn’t go

It did not go

It didn’t go

Nós não fomos

We did not go

We didn’t go

Vós não fostes

You did not go

You didn’t go

Eles/Elas não foram

They did not go

They didn’t go

1.2.3. Interrogative Form
Os verbos irregulares na forma interrogativa do Past simple formam-se da mesma
forma que os verbos regulares (Quadro 8).
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Quadro 8 - Verbo “To Go” na forma Interrogativa do Past Simple.

Interrogative

Português

Inglês

Eu fui?

Did I go?

Tu foste?

Did you go?

Ele foi?

Did he go?

Ela foi?

Did she go?
Did it go?

Nós fomos?

Did we go?

Vós fostes?

Did you go?

Eles/Elas foram?

Did they go?

2. Adjectives (adjetivos)
2.1. Adjetivos regulares

Em inglês, tal como em português, os adjetivos existem em diferentes graus comparativo e superlativo. O grau comparativo é formado, regra geral, da seguinte forma:


Quando os adjetivos são formados por poucas sílabas:
is/are + adjetivo + -er + than. Exemplo:
John is smaller than Peter.



Quando os adjetivos são formados por várias sílabas:
is/are + more + adjetivo + than. Exemplo:
My car is more expensive than your car.

O grau superlativo geralmente é formado da seguinte forma:


Quando os adjetivos são formados por poucas sílabas:
is/are + the + adjetivo + -est. Exemplo:
John is the smallest student in his classroom.



Quando os adjetivos são formados por várias sílabas:
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is/are + the most + adjetivo. Exemplo:
Mary is the most beautiful.

2.2. Adjetivos irregulares
O adjetivo good (bom) é um exemplo de um adjetivo irregular. No grau comparativo
fica is/are better than, e no grau superlativo fica is/are the best (Quadro 9). Exemplo:

John is still in the hospital, but he is better than he was last week.
John is the best student in his classroom.
Quadro 9 – Adjetivos irregulares: good e bad.

Adjetivo

Grau comparativo

Grau superlativo

good (bom)

better than

the best

bad (mau)

worse than

the worst
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