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  1   As regras ortográficas dos verbos regulares no passado são: 

  

  

(a) quando a base do verbo termina em -e, adiciona-se -d: 

  

Base Base +ed Significado 

agree agreed concordar 

arrive arrived chegar 

dance danced dançar 

smoke smoked fumar 

die died morrer 

  

  

(b) quando a base do verbo não termina em -e, adiciona-se -ed: 

  

Base Base +ed Significado 

enjoy enjoyed divertir-se; desfrutar 

listen listened escutar; ouvir com atenção 

play played brincar; jogar; tocar 

wait waited esperar; aguardar 

  

  

(c) quando a base do verbo termina em consoante + -y, converte-se o -y em -i, e adiciona-se 

-ed a seguir: 

  

Base Base +ed Significado 

carry carried carregar; transportar 

cry cried chorar; gritar 

hurry hurried apressar(-se); despachar-se 

try tried tentar; experimentar 

  

  

(d) quando a base do verbo é de uma sílaba com uma só vogal seguida de uma consoante, 

dobra-se a consoante, e adiciona-se -ed: 

  

Base Base +ed Significado 

bar barred barrar; impedir 
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beg begged suplicar; mendigar 

plan planned planear 

stop stopped parar 

  

  

(e) quando a base do verbo é de duas sílabas e o acento tónico cai sobre a última sílaba, e 

que esta última contem uma só vogal seguida de uma consoante, dobra-se a última 

consoante, e adiciona-se -ed: 

  

Base Base +ed Significado 

admit admitted admitir 

confer conferred conferir; conferenciar 

occur occurred ocorrer, acontecer 

prefer preferred preferir 

refer referred referir-se 

  

  

Compare com os seguintes verbos da mesma classe mas com o acento tónico sobre a 

primeira sílaba: 

  

Base Base +ed Significado 

budget budgeted orçar 

differ differed divergir 

enter entered entrar; anotar 

profit profited lucrar; beneficiar 

  

  

Contudo, em inglês britânico: 

  

(i) quando a base do verbo termina em -l, mesmo que o acento tónico caia sobre a primeira 

sílaba, dobra-se o -l, e adiciona-se -ed: 

  

Base Base +ed Significado 

label labelled rotular, etiquetar 

signal signalled fazer sinal; sinalizar 

travel travelled viajar 

  

  

(ii) e a outra excepção é o seguinte verbo, cujo acento tónico cai sobre a primeira sílaba: 

  

Base Base +ed Significado 

worship worshipped adorar; venerar 



  

  

(f) quando a base do verbo termina em -ic, adiciona-se -k seguido de -ed: 

  

Base Base +ed Significado 

panic panicked entrar em pânico 

traffic trafficked traficar 
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