
 

 
ass. do Prof. 
 
 
5º A  
 

 
 
Prezados pais, responsáveis e alunos do 5A, 

 Iniciaremos hoje o estudo das conjugações de verbos no presente, na 
forma negativa. 

 Para enriquecer o aproveitamento e fixar a pronúncia, será interessante 
rever as videoaulas com os verbos no presente, na forma afirmativa (que 
poderão ser acessadas a partir dos links  disponibilizados nas lições ou 
diretamente no meu canal no YouTube). 

 Na próxima aula teremos aplicações práticas sobre os verbos na forma 
negativa, para formação de frases. 

 É importante que as atividades feitas sejam guardadas em uma pasta 
para verificação posterior. 

 Para qualquer dúvida ou sugestão, coloco-me à disposição. 

 Cordial saudação! 

 
 
 
 
 

LA NÉGATION 
 

 A negação mais usada em francês é aquela em que 
colocamos ‘ne’ antes do verbo e ‘pas’ depois do verbo: 
 
Je chante. (Eu canto)  
 
Je ne chante pas. (Eu não canto) 
 
 Observe que em português basta usar a palavra ‘não’: 
 
Eu não canto. 
 
 Em francês são necessárias duas palavras: 
 
Je ne chante pas. 
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 Conjugaison du verbe parler à la forme négative : 
 

je ne parle pas 
tu ne parles pas 

il/elle/on ne parle pas 
nous ne parlons pas 
vous ne parlez pas 

ils/elles ne parlent pas 
 
 

 Se o verbo começa por vogal ou ‘h’ mudo, acontece a elisão, 
ou seja, o ‘ne’ perde a letra ‘e’ e ganha um apóstrofo: 
 
J’habite en France. (Eu moro na França) 
 
Je n’habite pas en France. (Eu não moro na França) 
 
 
 Conjugaison du verbe habiter à la forme négative : 
 

je n’habite pas 
tu n’habites pas 

il/elle/on n’habite pas 
nous n’habitons pas 
vous n’habitez pas 

ils/elles n’habitent pas 
 
 Observe que, com verbos começados por vogal ou ‘h’ mudo, o 
pronome ‘je’ volta a ter a letra ‘e’ na forma negativa. A palavra ‘ne’ 
perde o ‘e’ e ganha apóstrofo: 
 
J’habite 
 
Je n’habite pas 

 
 

EXERCICES 
 Conjugue au présent les verbes utiliser, observer, chercher et 
regarder, à la forme négative : 
 
 Nas seguintes videoaulas você encontrará as conjugações 
dos verbos pedidos na forma afirmativa. Reescreva-as na forma 
negativa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xfUG_bFZMac&t=171s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nH0IVWLUH-I&t=168s 
 
 



utiliser   radical: __________  observer  radical: ________________ 
 
 
________________________   _______________________________  
 
________________________   _______________________________ 
 
________________________   _______________________________ 
 
________________________   _______________________________ 
 
________________________   _______________________________ 
 
________________________   _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
chercher radical: ____________  regarder   radical: ________________ 
 
 
________________________   ______________________________  
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________  ______________________________ 
 

 
 Com o exercício acima observamos as conjugações de verbos 
regulares, tanto os iniciados por consoante, quanto os iniciados por 
vogal. No texto explicativo observamos a conjugação de verbo 
iniciado por ‘h’ mudo (habiter). 
 Vamos conjugar dois verbos irregulares no presente, na forma 
negativa. 

EXERCICES 
 
Conjugue au présent les verbes aller et avoir à la forme négative. 
 
 Nas seguintes videoaulas você encontrará as conjugações 
dos verbos pedidos na forma afirmativa. Reescreva-as na forma 
negativa (não há espaço para escrever o radical, pois os verbos são 
irregulares). 
 
 
 
 



aller: 
https://www.youtube.com/watch?v=5b159l7Uplw&t=35s 
 

avoir: 
https://www.youtube.com/watch?v=SqWzn5jl8Ao&t=93s 
 
 
aller       avoir    
 
________________________   ______________________________  
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________   ______________________________ 
 
________________________  ______________________________ 
 
 

O gabarito será enviado com a próxima aula. 
Até breve!  
 


