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1. Introdução
Se existe um tema que causa muita confusão e gera bastante desconforto para estudantes de língua 
inglesa, este tema é a diferença entre a utilização do Present Perfect e do Past Simple.

Ao longo desta leitura, você compreenderá esta questão através de exemplos, explicações detalhadas e 
dicas que lhe permi�rão diferenciar facilmente um tempo verbal do outro e também passar a u�lizá-los de 
forma correta, sem dúvidas, sem confusão.  

2.1. o present perfect e suas características

A imagem ao lado apresenta o modelo da 
estrutura afirma�va do Present Perfect. 
Note que o verbo auxiliar será "have" ou 
"has", este úl�mo u�lizado sempre que o 
sujeito da frase for "he", "she" ou "it." (3ª 
pessoa do singular).

Observe também que u�lizaremos os 
verbos da terceira coluna (passado 
par�cípio) logo após o verbo auxiliar; é 
muito importante que eles sejam 
memorizados.
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Note que "have" e "has" são os verbos auxiliares do Present Perfect

O Present Perfect é um tempo verbal u�lizado para falarmos no passado, muito embora seu nome 
carregue a palavra "present". Tenha em mente que você precisará saber as formas dos verbos no passado 
particípio, ou seja, aqueles verbos da terceira coluna muito comuns em listas. 

Lembre-se também que existem dois �pos de verbos na língua inglesa: os regulares e os irregulares. Os 
verbos regulares terão as par�culas "ed" ou "ied" na parte final da palavra e os irregulares flexionarão de 
maneira aleatória - daí a necessidade de memorizá-los.

Uma questão extremamente importante quanto à aplicação do Present Perfect é que trata-se de uma 
maneira ampla de nos referir-mos ao passado, sem fornecer-mos detalhes específicos de quando 
determinada ação aconteceu; lembre-se desta caracterís�ca ao longo da sua leitura, de que o Present 
Perfect não é uma forma de tratarmos do passado de forma detalhada em relação à tempo.

2.2. a estrutura afirmativa



Ainda sobre as estruturas afirma�vas, veja que 
a imagem ao lado trás exemplos de frases 
tanto com o verbo auxiliar "have" quanto "has" 
- empregados quando o sujeito for "he", "she"
ou "it".

Note também que temos a u�lização de 
verbos regulares "finished" e irregulares 
"done" e "been".

Veja que não há nenhuma informação 
específica de quando tais fatos ocorreram, 
sendo essa uma das principais caracteris�cas 
Present Perfect.

Note a u�lização dos verbos auxiliares "have" e "has".
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Não diferente das diversas estruturas que 
compôem a língua inglesa, o Present Perfect 
também possui suas formas abreviadas.

A imagem ao lado demonstra as formas 
abreviadas de "I have" como "I've", de "She has" 
como "She's" e de "They have" como "They've".

Essas formas abreviadas lhe darão mais 
velocidade e conforto durante a sua fala. 

2.3. as formas abreviadas
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Note as formas abreviadas dos auxiliares "have" e "has"

2.4. a estrutura negativa

O processo de estruturação de frases 
nega�vas no Present  Perfect é bastante 
simples: basta adicionar a par�cula nega�va 
"not" após o verbo auxiliar (have ou has).

Mais uma vez, atente-se para o fato de 
nenhuma das frases ao lado trazer detalhes 
sobre tempo, esta não é a função do Present 
Perfect. Sua função é transmi�r um fato, 
tendo a ação como obje�vo central da frase e 
não detalhes rela�vos à quando determinada 
ação ocorreu.

Observe a posição da par�cula nega�va "not" nas frases



A imagem ao lado trás exemplos de frases 
diversas no Past Simple, em suas formas 
afirma�va, nega�va e interroga�va. Perceba 
que todas as frases contém detalhes de 
tempo, detalhando quando determinada 
ação ou fato ocorreu.

Note também que o verbo auxiliar "did" está 
sendo u�lizado na frase nega�va e 
interroga�va e não "have" ou "has" como no 
Present Perfect.

Note as contrações nega�vas "haven't" e "hasn't"
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O processo de estruturação de frases 
interroga�vas não é nada complexo, basta 
invertermos a ordem do sujeito com o verbo 
auxiliar.

Observe a aplicação de 'have" e "has" e 
também note que as frases não trazem 
detalhes de tempo, sendo que o foco destas 
estruturas está no fato e não em elementos 
específicos de tempo.

2.5. a estrutura interrogativa
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Em frases interroga�vas o verbo auxiliar virá antes do sujeito

3.1. past simple - características 

Ainda sobre as estruturas nega�vas, veja que 
a imagem ao lado trás exemplos de contrações 
dos verbos auxiliares "have" e "has" com a 
par�cula nega�va "not".

A u�lização de tais contrações lhe permi�rão 
falar com mais velocidade, dinamismo e 
conforto. Esteja pronto(a) para ouvir tais 
estruturas durante suas conversas com 
na�vos, visto que eles sempre optam por 
formas contratas em situações do co�diano.

As frases no Past Simple contém detalhes de tempo



A imagem ao lado lhe fornece mais exemplos 
de frases no Past Simple. Observe as 
expressões de tempo que deixa clara a ideia 
de que estes fatos e ações já foram 
finalizados, 

Perceba também que estas frases são todas 
afirma�vas e que trazem dois verbos 
irregulares ("got fired" e "saw") e um verbo 
regular ("called").

Observe as expressões de tempo em destaque
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4. uma questão sutil sobre o present perfect

Bem, chegamos ao momento que costuma gerar maior confusão para muitos alunos e por isso eu 
gostaria de ter a sua completa atenção.

Existe uma questão muito su�l quanto à u�lização do Present Perfect, refiro-me à um acontecimento 
passado que ainda exerce influência sobre o tempo presente, ou seja, um fato passado que ainda não 
foi encerrado, que resultará em desdobramentos.

Além desta aplicação su�l, o Present Perfect também será u�lizado em uma situação na qual uma 
pessoa fala sobre um assunto acreditando - subentendendo - que a outra pessoa saiba sobre qual 
assunto ele esteja falando, e consequentemente, não fornecendo detalhes justamente por uma das 
partes acreditar que ele ou ela está sendo compreendido.

 Analise os exemplos na imagem abaxo:

O Present Perfect contém questões su�s em sua aplicação

Note que todas as estruturas são amplas mas 
se entrarmos à fundo na situação em que as  
frases possam ter sido u�lizadas, podemos 
entender melhor os aspectos su�s que 
acabamos de discu�r.

A pessoa que pergunta a frase "Have you 
seen David?" imagina que a outra pessoa 
saiba quem David é, acreditando que ela está 
sendo clara e portanto, compreendida.

A pessoa que diz "I have been to Europe many times." acredita que faz sen�do falar sobre o assunto, 
provavelmente por este tópico ter sido discu�do anteriormente. Na frase "She has bought a new house" 
a pessoa acredita que a outra parte saiba o mo�vo pelo qual ela está falando sobre aquele 
tópico. Além disso, observe que nenhuma frase trás detalhes de tempo.



Note que as frases em azul (Present Perfect) 
são amplas e não fornecem nenhum detalhe 
sobre tempo. Lembre-se que quem as disse 
também pode ter acreditado ter sido claro o 
suficiente, mo�vo esse por não ter dado 
muitos detalhes.

Agora note que as frases em verde (Past 
Simple), foram u�lizadas para obter mais 
detalhes sobre um assunto, logo após a 
u�lização de frases no Present Perfect.

As frases em verde (Past Simple) foram u�lizadas para obter detalhes
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5. present perfect vs past simple

Agora vamos entrar em uma questão fundamental para que você compreenda a maneira correta de falar 
no passado;  vamos comparar as caracterís�cas do Present Perfect com as do Past Simple. 

Vimos que o Present Perfect é um tempo verbal que trata do passado, porém não fornece detalhes de 
tempo, pois tem seu foco nos fatos e nas ações. Sendo assim, é uma forma mais geral de referir-se ao 
passado. Além disso, existe uma questão muito su�l sobre sua u�lização, trata-se do subentendimento 
entre as partes, quando não é necessário entrar em detalhes por tratar-se ou de algo óbvio ou de algo 
que já esteja claro, nas entrelinhas. 

Já o Past Simple é um tempo verbal u�lizado para tratar de ações passadas que já estão concluídas, que 
já foram encerradas. Portanto, quando você quiser falar no passado e mencionar detalhes específicos de 
quando determinado fato ou ação ocorreu, você irá u�lizar o Past Simple.

Portanto, sempre que perguntarmos, afirmarmos ou negarmos no passado dando detalhes específicos 
de tempo, nós faremos uso do Past Simple. Entretanto, quando tratarmos do passado sem darmos 
informações detalhadas sobre quando determinado fato ou ação ocorreu, tendo o foco no fato ou na 
ação, nós iremos u�lizar o Present Perfect.

6. obtendo informações sobre assuntos amplos

Não há problema algum caso você queira u�lizar uma frase no Past Simple logo após alguém ter 
u�lizado uma frase no Present Perfect; inclusive esta situação é uma excelente forma de exemplificar a
função destas duas maneiras de falarmos no passado.

Observe com atenção a imagem abaixo:

Portanto, a imagem acima deixa clara as principais caracterís�cas do Present Perfect e do Past Simple 
através da comparação entre ambos. 
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7. considerações finais

Em nossa aula vimos duas formas mui�ssimo u�lizadas para tratarmos do passado na língua inglesa: 
o Present Perfect e o Past Simple.

Vimos que é muito importante que os verbos da terceira coluna (passado par�cípio) sejam memorizados, 
pois são um elemento essencial na composição das estruturas do Present Perfect. Ao longo de nossa 
leitura, vimos estruturas afirma�vas, nega�vas e interroga�vas, além das formas abreviadas dos verbos 
auxiliares e de frases nega�vas.

E por úl�mo, observamos através de vários exemplos de frases, que o Present Perfect e o Past Simple 
possuem caracterís�cas que fazem com que eles tenham uma função específica em sua u�lização.  

acesse nosso site e siga-nos nas mídias sociais

www.gustavorangel.com.br
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