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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Inglês 
Ensino Fundamental II, 8° ano. 

Como fica o verbo To Be no Present Simple negativo? 

A negativa de be no presente é feita apenas adicionando-se a palavrinha not. 

Ou seja, se na forma afirmativa dizemos “He is”, na negativa dizemos “He is not“, e assim 

por diante. 

O not pode ser contraído com o verbo – nos casos de is e are– tanto na fala quanto na 

escrita. Quando IS e NOT se contraem, temos ISN’T; quando ARE e NOT se contraem, 

temos AREN’T. Já o AM não se contrai com o NOT. Veja os exemplos na coluna “forma 

contraída 1” da tabela abaixo. 

E a forma contraída entre os pronomes-sujeito e as formas correspondentes do verbo to 

be, como I’m, you’re e he’s, continuam valendo para a negativa, que fica I’m not, You’re 

not, He’s not e assim por diante. Veja os exemplos na coluna “forma contraída 2” da tabela 

abaixo: 
Exemplos de frases negativas em inglês no Presente: 

• I (pessoa) don’t (auxiliar + not) study (verbo). – Eu não estudo. 

• We don’t drink. – Nós não bebemos. 

• She doesn’t sing very well. – Ela não canta muito bem. 

• He doesn’t eat shrimp. – Ele não come camarão. 

https://www.inglesonline.com.br/gramatica-basica-resumida/to-be-presente-simples-afirmativo/


 
1- Passe as frases abaixo para forma negativa ( negative form), depois traduza-as. 

 
a) They are my brothers. 
b)  She is at school. 
c)  The cat is in the garage. 
d)  I am happy. 
e)  You are a teacher. 
f)  She is a secretary. 
g)  It is an orange. 
h)  They are doctors. 
i)  We are good students. 
j)  You are wele. 
k)  He is late. 

 


