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Sobre o caderno de exercícios
Pensado para aqueles que estão começando a aprender a língua francesa, este caderno é 
constituído de 200 exercícios repartidos em 20 capítulos, possibilitando o aprendizado 
progressivo e a prática das bases da língua: da pronúncia e vocabulário, à construção 
de sentenças simples. 

Cada capítulo tem um tema gramatical, como conjugação e emprego verbal, partes da 
fala ou estruturas de sentenças, bem como dicas de pronúncia. Os exercícios  permitem 
reforçar ativamente e contextualmente os pontos abordados, sempre relacionados ao 
que foi aprendido sobre o idioma, no capítulo em questão. O objetivo do caderno é 
apresentar uma forma divertida e sistemática de aprender francês.

Para cada um dos exercícios resolvidos, é possível fazer uma autoavaliação dos 
resultados: selecione o ícone adequado (  quando a maior parte das respostas estiver 
correta,  quando cerca da metade estiver correta, ou  quando menos da metade 
estiver correta). Ao �nal de cada um dos capítulos, escreva a quantidade de carinhas  
obtidas (para cada tipo) e, em seguida, anote-as na tabela de autoavaliação geral, 
situada no �nal do caderno. 

Observação: a fonética usada nesse caderno foi criada pelo autor, adaptada para o público 
lusófono e simpli�cada para iniciantes. Por essa razão, as transcrições podem ser um pouco 
diferentes de outras usadas em outras publicações da editora Assimil.
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Alfabeto e pronúncia
(tonicidade, letras mudas, junções sonoras)

1

O alfabeto (L’alphabet)

Cumprimentos (Les salutations)

bonjour [bônjurr] bom dia / boa tarde
salut [ssalü] oi / olá
bonsoir [bônssoárr] boa noite

bonne nuit [bôn nü-í]
boa noite (usado quando a 
pessoa vai dormir)

à bientôt [a biãntô] até logo (bientôt logo)
au revoir [ô rrëvoárr] adeus
monsieur [mëssiæ] senhor
madame [madám] senhora

mademoiselle [madmoizél]
senhorita (usado para mulheres 
solteiras)

Je m’appelle... [jë mapél] Eu me chamo...
bienvenu(e) [biãnvenü(ë)] bemvindo(a)
Ça va ? [ssa vá] Tudo bem?

No banco de 
palavras, 
as letras em 
vermelho são 
mudas.

O alfabeto francês é o mesmo usado no português:

A [a]. Também [á] para que não nasa-
lize antes de m ou n de hiatos.

N    [én] como se pronunciássemos [één], 
com o [n] atenuado

B    [bê] O    [ô]

C    [cê] P    [pê]

D    [dê] Q    [kü]

E    [ë] um som fechado entre [ô] e [ê] R    [érr] como erra sem o pronunciar o [a]

F    [éf] S    [éss]

G    [gê] T    [tê]

H    [ach] U  [ü] som entre [u] e [i]

I     [i] V    [vê]

J     [ji] W  [dublevê]

K    [ká] X  [íks]

L  como ela, sem pronunciar o [a] Y  [igrék]

M  [ém] como se pronunciássemos 
[éém], com o [m] atenuado

Z    [zéd]

33



2 Ligue cada palavra francesa a sua tradução portuguesa:

3 Coloque as letras em ordem para formar palavras. Em seguida, escreva a
tradução de cada uma delas:

Ex.:  leeelmmadsio  mademoiselle = senhorita

Embora a França seja um país laico, sua tradição é 
católica. Por isso, cada dia do ano está associado ao 
nome de um santo e as pessoas com o nome relacio-
nado ao dia podem receber pequenos presentes. 

Nomes de santos

CAPÍTULO 1 - ALFABETO E PRONÚNCIA

Mesmo se é comum ver maiúsculas não acentuadas, 
saiba que, segundo a Academia francesa, elas deveriam 
ser... ELISE deveria ser escrito ÉLISE

1 Soletre os nomes próprios franceses abaixo.
Use a tabela da página anterior como referência.

M-A-R-T-I-N-E

X-A-V-I-E-R
G-I-L-L-E-S

J-O-S-E-P-H

P-A-T-R-I-C-K

MONSIEUR

BOM DIA

BONJOUR

BOA NOITE

AU REVOIR

OI

BONNE NUIT

ATÉ LOGO

À BIENTÔT

SENHORITA

MADEMOISELLE

ADEUS

SALUT

SENHOR

a. lstau   ......................................... = ................................................

b. sioobrn   ...................................... = ................................................

c. aeammd   .................................... = ................................................

d. ttnbieô   ...................................... = ................................................

e. eeevnnibu   .................................. = ................................................
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CAPÍTULO 1 - ALFABETO E PRONÚNCIA

4 Soletre os nomes das festas francesas. Pronuncie os acentos:

A França tem 11 
feriados nacionais, 6 
deles baseados nas 
festas católicas.

Feriados

ô
ë

ûâ
êé

î
è

Os acentos dígrafos em francês, indicam como a letra deve ser pronunciada:
• O acento agudo (l’accent aigu) é aparece somente na vogal e indicando uma pronúncia

neutra equivalente ao som [ê] do português.
•  O acento grave (l’accent grave) è também usado na vogal e, indica uma pronúncia 

aberta equivalente ao [é]. Esse acento também pode ser usado nas letras a ou u para 
diferenciar palavras (ex.: à à/a/até, [il/elle] a [ele/ela] tem, ou ou, où onde).

•  O circun�exo (l’accent circonexe) ^ pode ser usado nas vogais a, e, i, o e u. Ele altera 
a pronúncia das letras. Para os que estão começando, procure memorizar que as vogais 
e e o com acentos circun�exos, ê e ô, adquirem pronúncias abertas [é] e [ó]. 

•  O ¨ (le tréma) é usado para indicar que a vogal deve ser pronunciada separadamente  
da outra vogal, sem pronunciar um som único referente aos ditongos ou hiatos: Noël 
[nô-él] Natal.

•  Os acentos não signi�cam que a sílaba em questão será tônica, como em português. 
Aliás, a língua francesa não possui sílabas tônicas. Por isso, para que não se confunda, 
indicaremos com um sublinhado a sílaba na qual você deve marcar uma certa ênfase. 
Caso nada esteja marcado, considere a última sílaba como enfática.

Acentos dígrafos franceses (Les accents français)

ç

Alguns feriados franceses (Quelques fêtes françaises)

Pâques [pak] Páscoa
Noël [nô-él] Natal
la Pentecôte [la pãntkôt] Pentecoste
la fête Nationale [la fét 
nassionale]

Queda da Bastilha (14 de 
julho)

la fête des Mères/Pères
[la fét dê mérr/pérr]

Dia das Mães / Pais 
(la mère mãe, le père pai, 
la fête festa, comemoração)

l’Épiphanie [lêpifáni] Epiphany
la fête du Travail
[la fét dü trravá-i]

Dia do Trabalho

la Toussaint [la tussãn] Dia de Todos os Santos

a. P-Â-Q-U-E-S
b. N-O-Ë-L
c. P-E-N-T-E-C-Ô-T-E

d. É-P-I-P-H-A-N-I-E
e. P-È-R-E-S
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CAPÍTULO 1 - ALFABETO E PRONÚNCIA

6 Use um dicionário para ajudá-lo(a) a colocar os acentos ou o cedilha nas
palavras abaixo. Em seguida, tente adivinhar o significado de cada 

palavra, antes de consultar o dicionário...
a. pere =  ........................

b. aout =  ........................

c. lecon =  ......................

d. Suede =  .....................

e. canoe =  ......................

f. americain =  .................

5 Sublinhe a pronúncia correta de cada palavra abaixo, em seguida
escreva as traduções correspondentes (use um dicionário). 

a. àge / age / âge  ................................................

b. être / étre / ètre ...............................................

c. frere / frère / frére ............................................

d. salü / salut / salût ............................................

e. Fransse / Françe / France  .................................

f. français / francais / franscais ..............................

g. féte / fête / fète  ............................................... 

Em português, não podemos dizer que pronunciamos as letras exatamente como as 
escrevemos, certo? Em francês ocorre o mesmo. Certas letras até podem ser mudas! Esse 
é o caso de várias letras nos �nais das palavras, principalmente quando terminam por 
consoantes (salut oi [salü]) e pelo e mudo (femme mulher [fám]). A letra h também faz 
parte dos casos: (homme homem [ôm]).

Letras mudas em francês (Les lettres muettes en français)

Números de 0 a 10 (Les nombres de 0 à 10)

0 a 10
zéro [zêrrô] zero six [ssiss] seis
un [ãn] um sept [sét] sete
deux [dæ] dois huit [ü-it] oito
trois [trroá] três neuf [næf] nove
quatre [kátrr] quatro dix [diss] dez
cinq [ssãnk] cinco

6

CAPITULO 1 - ALFABETO E PRONÚNCIA

8 Ligue cada palavra ao número corresposndete:

7 Leia as palavras abaixo e suas traduções. Em seguida,
pronuncie-as em voz alta (as letras vermelhas são mudas)

9 Leia em voz alta as frases abaixo, faça as junções
na fonética indicada entre colchetes:

deux amis [dæzámí] 
(ami amigo)

trois oncles [trroázônkl] 
(oncle tio)

six hôtels [ssizotél] 
(hôtel hotel)

un éléphant [ãnéléfãn] 
(éléphant elefante)

un petit enfant [ãn pëtitãnfãn]  
(petit pequeno)

un grand homme [ãn grrãntôm] 
(grand alto ou importante)

•  Em francês, os sons de união são muito comuns. Eles ocorrem quando a vogal
da primeira palavra, normalmente muda, é pronunciada na palavra seguinte.
Geralmente, tais junções ocorrem quando a primeira palavra termina com consoante
e a segunda começa com uma vogal: un enfant uma criança [ãnãnfãn].

•  As letras s, x, z, t, d, n e m, geralmente mudas nos �nais das palavras, às vezes são
pronunciadas se a palavra seguinte começar com uma vogal ou um h: les hommes
os homens [lêzôm].

•  Observe que o s deve ser pronunciado [z] nas junções sonoras.

Sons de união (La liaison)

estomac
estômago

salut
oi

abricot
damasco

nerf
nervo

trop
muito

deux
dois

outil
ferramenta

trois
três

mot
palavra

froid
frio

neuf sep tdixzéro cinqdeux huit

9 5 8 7 2 10 0
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CAPITULO 1 - ALFABETO E PRONÚNCIA

8 Ligue cada palavra ao número corresposndete:

7 Leia as palavras abaixo e suas traduções. Em seguida,
pronuncie-as em voz alta (as letras vermelhas são mudas)

9 Leia em voz alta as frases abaixo, faça as junções
na fonética indicada entre colchetes:

deux amis [dæzámí] 
(ami amigo)

trois oncles [trroázônkl] 
(oncle tio)

six hôtels [ssizotél] 
(hôtel hotel)

un éléphant [ãnéléfãn] 
(éléphant elefante)

un petit enfant [ãn pëtitãnfãn]  
(petit pequeno)

un grand homme [ãn grrãntôm] 
(grand alto ou importante)

•  Em francês, os sons de união são muito comuns. Eles ocorrem quando a vogal
da primeira palavra, normalmente muda, é pronunciada na palavra seguinte.
Geralmente, tais junções ocorrem quando a primeira palavra termina com consoante
e a segunda começa com uma vogal: un enfant uma criança [ãnãnfãn].

•  As letras s, x, z, t, d, n e m, geralmente mudas nos �nais das palavras, às vezes são
pronunciadas se a palavra seguinte começar com uma vogal ou um h: les hommes
os homens [lêzôm].

•  Observe que o s deve ser pronunciado [z] nas junções sonoras.

Sons de união (La liaison)

estomac
estômago

salut
oi

abricot
damasco

nerf
nervo

trop
muito

deux
dois

outil
ferramenta

trois
três

mot
palavra

froid
frio

neuf sep tdixzéro cinqdeux huit

9 5 8 7 2 10 0

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G N E U

H E

I

J

K

L

Parabéns, você chegou ao �nal do 
capítulo! Conte o número de carinhas 
obtidas e anote-o na tabela de avaliação 
�nal, na página 128.

10 Complete as palavras cruzadas com as palavras aprendidas até aqui:

Horizontais

A. três
B. idade
D. bom dia 
F.  zero
G. americano (masc.) – tido 
(particípio)

H. nove
I. um
J. Natal
L. dez

Verticais

1. amigo (masc.)
3. dois
5. senhor 
8. cinco
9. oi – não (... pas)
11. frio
12. mãe
13. alto

CAPÍTULO 1 - ALFABETO E PRONÚNCIA

8 120

RESPOSTAS

1. Alfabeto e pronúncia

1   a. Martine: ém-a-érr-tê-i-éen-ë  b. Xavier: íks-a-vê-i-ë-érr  
c. Gilles: gê-i-él-él-ë-éss  d. Joseph: ji-ô-éss-ë-pê-ach  e. 
Patrick: pê-a-tê-érr-i-cê-ká

2   monsieur senhor – au revoir adeus – bonjour bom dia – 
bonne nuit boa noite – mademoiselle senhorita – salut oi – à 
bientôt até logo

3   a. salut oi  b. bonsoir boa noite  c. madame senhora d. 
bientôt breve  e. bienvenue bem-vinda

4  a. Pâques: pê-a[acento circunflexo]-kü-ü-ë-éss 
b. Noël: én-ô-ë [trema]-él  c. Pentecôte: pê-ë-én-tê-ë-cê-
ô[acento circun�exo]-tê-ë  d. Épiphanie:  ë [acento agudo]-
pê-i-pê-ach-a-én-i-ë  e. pères: pê-ë [acento grave]-érr-ë-éss

5  a. âge idade  b. être ser/estar  c. frère irmão  d. salut oi  
e. France França f. français francês  g. fête festa

6  a. père pai  b. août agosto  c. leçon lição  d. Suède Suécia  
e. canoë canoa  f. américain americano

7   estomac = esstomá; salut = ssalü; abricot  
= abrrikô; nerf = nérr; trop = trô; deux = dæ; outil  
= utíl; trois = trroá; mot = mô; froid = frroá

8   deux – 2; zéro – 0; diz – 10; neuf – 9; cinq – 5; 
huit – 8; sept – 7

10   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A T R O I S
B A/Â G E
C M L
D B O N J O U R M
E N T È
F D S C Z É R O
G A M E R I C A I N E U
H M U E N E U F T
I I X U N Q R I
J R N O Ë L
K I
L D I X

2. Pronúncia (continuação)

1   a. salut oi  b. ami amigo  c. mère mãe  d. quatre quatro 
e. mot palavra  f. américain americano

2   a. zéro zero  b. quatorze cartorze  c. huit oito  d. dix-neuf 
dezenove  e. vingt vinte  f. treize treze

3   a. onze [ôn]  b. à demain [ãn] c. tante [ãn]  d. faim [ãn] 
e. chacun [ãn]  f. bonjour [ôn]  g. patin [ãn]  h. parfum [ãn]

4   a. sœur irmã  b. douze doze  c. grand-père avô d. enfant 
criança  e. cinq cinco  f. oncle tio

5   a. [tü]  b. [ssalü]  c. [müzik]  d. [büs]  e. [�üt]

6   a. [tütü]  b. [tut]  c. [jurr]  d. [fütürr]  e. [duz]

7  a. [bônjurr]  b. [trroá]  c. [ô rrëvoárr]  d. [katrr] e. [étrr]

8  mère = Martine; sœur = Audrey; père = Guy; 
grand-mère = Michelle; frère = Alexandre; grand-père = Marcel

3. Substantivos e artigos

1   mère (f.); chambre (f.); ¤ls (m.); salon (m.); grenier (m.); 
maison (f.)

2   a. salon sala  b. maison casa  c. garage garagem d. 
cuisine cozinha  e. chambre quarto  f. grenier sótão

3   a. des greniers  b. des sœurs  c. des salons  d. des 
parfums  e. des chambres  f. des pères

4   a. M  b. H  c. M  d. M/H  e. M/H  f. H  g. H

5   a. Nous sommes musiciennes.  b. Nous sommes 
médecins. c. Nous sommes dentistes.  d. Nous sommes 
bouchères.  e. Nous sommes chanteuses.

6   a. f.  b. m./f.  c. m./f.  d. f.  e. f.

7   a. une  b. un  c. des  d. la  e. le  f. les  g. Je suis / Nous 
sommes  h. Dentiste e secrétaire.

8   a. La  b. Les  c. Le  d. Les  e. Les  f. La

9   a. cuisine  b. garçons  c. avocat  d. comédien

10   je suis – tu es – il/elle est – nous sommes – vous êtes 
– ils/elles sont

11  j’ai – tu as – il/elle a – nous avons – vous avez – ils/elles 
ont

12  1. d  2. f  3. a  4. e  5. c  6. b

4. Pronomes e artigos 2

1   a. des  b. un  c. un  d. une  e. un 

2   a. une  b. une  c. des  d. des  e. des  f. un  g. des   
h. un  i. des

3   a. FS  b. FP  c. MS  d. MS  e. FS  f. MP  g. FS

4   a. de la  b. du  c. des  d. de la  e. des  f. du  g. de la  
h. de l’

5   a. du gâteau  b. des bonbons  c. du lait  d. de la tomate 
e. de la viande  f. des pâtes

6   1. f  2. e  3. b  4. c  5. d  6. a

7   elle ela; nous nós; je/j’ eu; ils eles; vous vós/vocês 
[senhor(a)]; il ele; tu tu [você]; elles elas

8   a. Je  b. Nous  c. Vous  d. Elles  e. Il  f. J’

9   te/t’ te; le/l’ o,se,lhe; vous vós; nous nos; me/m’ me; les 
o(s), a(s), se, lhes; la/l’ a,se,lhe

10   a. m’  b. les  c. la  d. t’  e. nous  f. l’

11   a. m’  b. vous  c. leur  d. lui  e. lui 
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RESPOSTAS

1. Alfabeto e pronúncia

1   a. Martine: ém-a-érr-tê-i-éen-ë  b. Xavier: íks-a-vê-i-ë-érr  
c. Gilles: gê-i-él-él-ë-éss  d. Joseph: ji-ô-éss-ë-pê-ach  e. 
Patrick: pê-a-tê-érr-i-cê-ká

2   monsieur senhor – au revoir adeus – bonjour bom dia – 
bonne nuit boa noite – mademoiselle senhorita – salut oi – à 
bientôt até logo

3   a. salut oi  b. bonsoir boa noite  c. madame senhora d. 
bientôt breve  e. bienvenue bem-vinda

4  a. Pâques: pê-a[acento circunflexo]-kü-ü-ë-éss 
b. Noël: én-ô-ë [trema]-él  c. Pentecôte: pê-ë-én-tê-ë-cê-
ô[acento circun�exo]-tê-ë  d. Épiphanie:  ë [acento agudo]-
pê-i-pê-ach-a-én-i-ë  e. pères: pê-ë [acento grave]-érr-ë-éss

5  a. âge idade  b. être ser/estar  c. frère irmão  d. salut oi  
e. France França f. français francês  g. fête festa

6  a. père pai  b. août agosto  c. leçon lição  d. Suède Suécia  
e. canoë canoa  f. américain americano

7   estomac = esstomá; salut = ssalü; abricot  
= abrrikô; nerf = nérr; trop = trô; deux = dæ; outil  
= utíl; trois = trroá; mot = mô; froid = frroá

8   deux – 2; zéro – 0; diz – 10; neuf – 9; cinq – 5; 
huit – 8; sept – 7

10   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A T R O I S
B A/Â G E
C M L
D B O N J O U R M
E N T È
F D S C Z É R O
G A M E R I C A I N E U
H M U E N E U F T
I I X U N Q R I
J R N O Ë L
K I
L D I X

2. Pronúncia (continuação)

1   a. salut oi  b. ami amigo  c. mère mãe  d. quatre quatro 
e. mot palavra  f. américain americano

2   a. zéro zero  b. quatorze cartorze  c. huit oito  d. dix-neuf 
dezenove  e. vingt vinte  f. treize treze

3   a. onze [ôn]  b. à demain [ãn] c. tante [ãn]  d. faim [ãn] 
e. chacun [ãn]  f. bonjour [ôn]  g. patin [ãn]  h. parfum [ãn]

4   a. sœur irmã  b. douze doze  c. grand-père avô d. enfant 
criança  e. cinq cinco  f. oncle tio

5   a. [tü]  b. [ssalü]  c. [müzik]  d. [büs]  e. [�üt]

6   a. [tütü]  b. [tut]  c. [jurr]  d. [fütürr]  e. [duz]

7  a. [bônjurr]  b. [trroá]  c. [ô rrëvoárr]  d. [katrr] e. [étrr]

8  mère = Martine; sœur = Audrey; père = Guy; 
grand-mère = Michelle; frère = Alexandre; grand-père = Marcel

3. Substantivos e artigos

1   mère (f.); chambre (f.); ¤ls (m.); salon (m.); grenier (m.); 
maison (f.)

2   a. salon sala  b. maison casa  c. garage garagem d. 
cuisine cozinha  e. chambre quarto  f. grenier sótão

3   a. des greniers  b. des sœurs  c. des salons  d. des 
parfums  e. des chambres  f. des pères

4   a. M  b. H  c. M  d. M/H  e. M/H  f. H  g. H

5   a. Nous sommes musiciennes.  b. Nous sommes 
médecins. c. Nous sommes dentistes.  d. Nous sommes 
bouchères.  e. Nous sommes chanteuses.

6   a. f.  b. m./f.  c. m./f.  d. f.  e. f.

7   a. une  b. un  c. des  d. la  e. le  f. les  g. Je suis / Nous 
sommes  h. Dentiste e secrétaire.

8   a. La  b. Les  c. Le  d. Les  e. Les  f. La

9   a. cuisine  b. garçons  c. avocat  d. comédien

10   je suis – tu es – il/elle est – nous sommes – vous êtes 
– ils/elles sont

11  j’ai – tu as – il/elle a – nous avons – vous avez – ils/elles 
ont

12  1. d  2. f  3. a  4. e  5. c  6. b

4. Pronomes e artigos 2

1   a. des  b. un  c. un  d. une  e. un 

2   a. une  b. une  c. des  d. des  e. des  f. un  g. des   
h. un  i. des

3   a. FS  b. FP  c. MS  d. MS  e. FS  f. MP  g. FS

4   a. de la  b. du  c. des  d. de la  e. des  f. du  g. de la  
h. de l’

5   a. du gâteau  b. des bonbons  c. du lait  d. de la tomate 
e. de la viande  f. des pâtes

6   1. f  2. e  3. b  4. c  5. d  6. a

7   elle ela; nous nós; je/j’ eu; ils eles; vous vós/vocês 
[senhor(a)]; il ele; tu tu [você]; elles elas

8   a. Je  b. Nous  c. Vous  d. Elles  e. Il  f. J’

9   te/t’ te; le/l’ o,se,lhe; vous vós; nous nos; me/m’ me; les 
o(s), a(s), se, lhes; la/l’ a,se,lhe

10   a. m’  b. les  c. la  d. t’  e. nous  f. l’

11   a. m’  b. vous  c. leur  d. lui  e. lui 
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