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1. TABELA PAST TENSE E PAST CONTINUOUS
E EXEMPLOS DA SÉRIE
Past tense

Past continuous

Affirmative

Sujeito + verbo no passado
(Ex: He jumped)

Sujeito + was/were + verbo
com -ing (Ex: He was
jumping)

Negative

Sujeito + Didn't + verbo no
infinitivo (Ex: He didn't
jump)

Sujeito + was/were + not +
verbo com -ing (Ex: He was
not jumping)

Interrogative

Did + Sujeito + verbo no
infinitivo (Ex: Did he jump?)

Was/Were + Sujeito + verbo
com -ing (Ex: Was he
jumping?)

Jake fala: “We felt really bad about Moo Moo, so we got you a new one.”

Rosa fala: “I see what happened.”

(Nós sentimos muito pela Mumu, então compramos uma nova)

(Entendi o que aconteceu)

felt é passado do verbo “feel”

happened é passado do verbo “happen”

got é passado do verbo “get”
Terry fala: “I finished that.”
(Eu fiz isso”)
finished é passado do verbo “finish”
Terry fala: “I got stopped by a cop last night.”
(Eu fui parado por um policial ontem à noite)
got é passado do verbo “get”
stopped é passado do verbo “stop”

Terry fala: “It was right after I found Moo Moo.”
(Foi depois que eu encontrei Moo Moo)
was é passado do verbo “be”
Jake fala: “Well, did you tell him you’re a cop?”
(Você disse a ele que é policial?)
did é passado do verbo “do”

Terry fala: “I tried to, but things escalated so quickly, and I didin’t have my badge on me. I eventually told him, and he finally looked
me up in the system and let me go.
(Eu tentei, mas as coisas escalaram tão rápido, e eu não tinha meu distintivo comigo. Eventualmente eu disse a ele, e
ele finalmente me olhou no sistema e me deixou ir)
tried é passado do verbo “try”
escalated é passado do verbo “escalate”
told é passado do verbo “tell”
looked é passado do verbo “look”
Boyle fala: “I total thought I was gonna die.”

Terry fala: “I’ve had run-ins with officers before”

(Eu pensei mesmo que ia morrer)

(Eu tive desentendimentos com policiais antes)

thought é passado do verbo “think”

had é passado do verbo “have”

was é passado do verbo “be”

2. TABELA FORMAS DE PASSADO
Simple past

Past of be

Past continuous

Affirmative

I finished that.

It was right outside
my home.

Jake were playing a
prank.

Negative

I didn't finish that.

It wasn't right outside
my home.

Jake weren't playing
a prank.

Interrogative

Did I finish that?

Was it right outside
my home?

Were Jake playing a
prank?

Simple past

Past of be

Past continuous

Affirmative

I got stopped by a
cop last night.

It were right after I
found Moo Moo.

Jake and Amy was
watching the kids.

Negative

I didn’t got stop by a
cop last night.

It weren’t right after I
found Moo Moo.

Jake and Amy wasn’t
watching the kids.

Interrogative

Did I got stop by a
cop last night?

Were it right after I
found Moo Moo?

Was Jake and Amy
watching the kids?

3. VERBOS REGULARES COM -ED
OBSERVAÇÕES
relate-related

Verbos com final -e acrescentam apenas d
no passado

make-maked

Verbos com final -e acrescentam apenas d
no passado

live-lived

Verbos com final -e acrescentam apenas d
no passado

tried

called, finished, stopped, happened,
messed, escalated, looked, complicated

Verbos com final consoante+y trocam o y
por i ao acrescentar -ed
Não tem qualquer alteração na escrita ao
acrescentar –ed.

4. PRONÚNCIA DO VERBO REGULAR
/t/

/d/

✓

related
maked

/id/

✓

/t/
stopped

✓

messed

tried

✓

escalated

called

✓

looked

finished

✓

complicated

/id/

✓
✓

happened

lived

/d/

✓
✓
✓
✓

5. TRADUÇÃO DO MATERIAL
Jake: Sargento, sentimos muito pela Mumu, então compramos uma nova. Se chama Nova Mumu.
Terry: Eu não quero.
Amy: A inscrição te desanimou?
Terry: Eu já ﬁz.
Amy: É. Não há nada mais triste do que terminar de preencher uma boa inscrição. Por que não tem outra redação ou
mesmo uma resposta curta?
Rosa: Ninguém liga para o que diz. O que houve?
Terry: Um policial me parou ontem à noite.
Rosa: Por quê?
Terry: Por estar andando.

Rosa: Não faz sentido. A não ser que... Merda. Entendi.
Terry: Pois é.
Jake: Sargento, isso é horrível.
Amy: Isso é tão terrível.
Scully: Jesus. Não faço ideia do que está acontecendo.
Hitchcock: Ele foi parado por ser negro. Acorda, Scully!
Jake: O que houve?
Terry: Foi quando achei a Mumu.
Policial 1: O que faz aqui, amigo?
Terry: Eu moro aqui. Ouça...
Policial 1: Você precisa baixar a voz.
Terry: Baixar minha voz?

Policial 1: Mão nas cabeça! Vire-se. Sem movimentos bruscos.
Terry: Não ﬁz nada. E eu sou...
Policial 1: Continue falando e verá o que acontece, grandão.
Jake: Falou que era policial?
Terry: Eu tentei, mas foi tão rápido e não estava com o distintivo. Depois acabei falando, ele viu no sistema e me
deixou ir.
Jake: Não acredito. Nada parecido aconteceu comigo e eu já ﬁz algumas coisas muito suspeitas.
Policial 2: Ei, você aí! O que está fazendo?
Jake: Estou só pregando uma peça no meu amigo.
Policial 2: Parece divertido. Continue.
Boyle: Aquela foi boa. Pensei mesmo que ia morrer.

Terry: Já tive desavenças com policiais antes, mas essa doeu de verdade. Eu estava na frente da minha casa.
Rosa: O que fará? Vai furar os pneus dele? Não devia, mas por curiosidade, qual o carro dele e onde estaciona?
Jake: Você poderia dar queixa. O Capitão Holt esmagaria o cara.
Terry: Eu não quero fazer um escândalo, certo? Só acho que tenho que sentar com o cara e conversar diretamente
para garantir que ele não faça isso de novo.
Amy: Faz sentido.
Terry: Podem cuidar das meninas enquanto vejo o policial Maldack?
Boyle: Eles podem.
Jake: Calma, Charles. Mas sim, Terry. Cuidamos delas. Pode conﬁar. Aquelas baixinhas não farão nada que a gente
não consiga lidar.
Cagney: Por que o papai teve problema com o policial?
Jake: É complicado.
Lacey: É porque ele é negro?
Jake e Amy: Uh...

