
 

 
ass. do Prof. 
 
 
4º A  
 

 
 
 

Prezados pais, responsáveis e alunos do 4A, 

 

 Desejo que estejam todos bem! 

 Continuaremos a estudar possibilidades de expressar a forma negativa 
em francês. 

 Envio também o gabarito da última aula. Peço que confiram os exercícios 
atentamente! 

 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 
 

 É importante recordarmos que, em português, apenas com a palavra 
‘não’ podemos expressar a negação: 

 

  Eu não tenho livro! 

 

 Em francês, precisamos de duas palavras: ‘ne’ antes do verbo e uma 
outra palavra depois do verbo. Geralmente depois do verbo usamos ‘pas’, mas 
outras palavras podem ser usadas, como ‘plus’, ‘rien’, ‘personne’, ‘jamais’, 
‘aucun’, ‘aucune’: 

 

  Je n’ai pas de livre! 

  Je ne travaille pas! (Eu não trabalho!) 

  Je ne vois personne! (Eu não vejo ninguém!) 

 

 

EXERCICES 
 
 Acompanhe novamente a videoaula com atenção e faça os exercícios 
seguintes: 
https://www.youtube.com/watch?v=lI09PpWIi1M 
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Écris en français: 
 
1 – Ela não tem nada! 
 
_______________________________________________________________  
 
2 – Eu não vou cantar ! 
 
_______________________________________________________________  
 
3 – Não há nenhum prato ! 
 
_______________________________________________________________  
 
4 – Aline não mora na França! 
 
_______________________________________________________________  
 
5 – Eu tenho um livro! 
 
_______________________________________________________________ 
 
6 – Ele não tem livro! 
 
_______________________________________________________________  
 
7 – Jean não tem dez anos! 
 
_______________________________________________________________  
 
8 – Você tem nove anos? 
 - Sim, eu tenho nove anos! 
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
9 – Você tem onze anos? 
 - Não, eu não tenho onze anos! 
 Eu tenho oito anos! 
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________ 
 
10 – Não tem nenhuma cadeira! 
 
_______________________________________________________________ 
 

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



GABARITO DE 12/05/2020 
 

LA NÉGATION 
 

 Na aula passada conjugamos no presente, na forma negativa, 
alguns verbos regulares. 
 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    
 
_je ne vais pas____________   __je n’ai pas____________________  
 
_tu ne vas pas____________   __tu n’as pas___________________ 
 
_il/elle/on ne va pas________   __il/elle/on n’a pas_______________ 
 
_nous n’allons pas_________   __nous n’avons pas______________ 
 
_vous n’allez pas__________   __vous n’avez pas_______________ 
 
_ils/elles ne vont pas_______  __ils/elles n’ont pas______________ 
 
 

Novas possibilidades: 
 
Acompanhe a nova videoaula com atenção e faça os exercícios seguintes: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lI09PpWIi1M 
 
Écris en français: 
 
1 – Não tem mais café! 
 
___Il n’y a plus de café !___________________________________________  
 
 



2 – Eu não vejo nada! 
 
___Je ne vois rien!_______________________________________________  
 
3 – Eu não conheço ninguém! 
 
___Je ne connais personne!________________________________________ 
 
4 – Eu nunca falo português! 
 
___Je ne parle jamais portugais !_____________________________________  
 
5 – Ele tem muitos cães! 
 
__Il a beaucoup de chiens!_________________________________________  
 
6 – Ela não fala! 
 
__Elle ne parle pas !_______________________________________________ 
 
 
 


