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Concordância do particípio passado
– Quando conjugado com o auxiliar être, o particípio passado concorda em
género e número com o sujeito:
Ils sont arrivés (Eles chegaram).
Marie est sortie à cinq heures (A Maria saiu às cinco horas)
L’inflation n’est pas encore maîtrisée (A inflação ainda não está controlada).
– No caso dos verbos pronominais – que formam os tempos compostos com
être –, a regra geral é também a da concordância do particípio passado com
o sujeito:
Ils se sont souvenus (Eles recordaram-se).
Elle s’est lavée (Ela lavou-se).

VALORES E USOS DOS MODOS E DOS TEMPOS
Indicatif
O modo indicativo denota que o processo expresso pelo verbo é considerado
como real, e situa-o em um dos três momentos do decurso temporal: passado,
presente ou futuro. Os tempos do modo indicativo são: Présent, Imparfait, Passé
simple, Passé composé, Passé surcomposé, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur
simple, Futur antérieur.
O Présent de l’indicatif é o tempo verbal mais frequente, ocupando no conjunto da conjugação verbal uma posição central, dado que faz a separação entre
o passado e o futuro. O seu valor fundamental consiste em marcar a coincidência
temporal entre o momento em que se fala e o facto de que se fala:
Il pleut, je reste à la maison. (Está a chover, fico em casa.)

– Mas, em certas construções, em que o pronome reflexo designa não o complemento directo mas o complemento indirecto, a concordância com o
sujeito não se faz:
Elle s’est lavé les mains (Ela lavou as mãos).
Ils se sont préparé un bon repas. (Eles prepararam uma boa refeição para si próprios).
Elle s’est acheté une belle robe (Ela comprou um bonito vestido para si própria).
– Conjugado como o auxiliar avoir, o particípio passado fica invariável:
• No caso dos verbos intransitivos:
L’inflation a augmenté (A inflação aumentou).
Les prix des transports ont baissé (Os preços dos transportes baixaram).
• No caso dos verbos transitivos, quando o complemento directo vem
depois do verbo:
Les voleurs ont enfoncé la porte (Os ladrões arrombaram a porta).
Les élèves ont étudié leurs leçons (Os alunos estudaram as suas lições).
– Mas, conjugado com avoir, o particípio passado concorda com o complemento directo, no caso dos verbos transitivos em que o complemento
directo vem antes do verbo:
La porte que les voleurs ont enfoncée (A porta que os ladrões arrombaram)
Ces histoires, il les a racontées plusieurs fois
(Essas histórias, ele contou-as várias vezes).

Mas o presente pode também exprimir:
– uma verdade genérica; neste caso, estamos em presença de um presente
intemporal:
Tous les hommes sont mortels. (Todos os homens são mortais.)
La terre tourne autour du soleil. (A Terra gira em volta do Sol.)
– um facto que se repete habitualmente, durante um período de tempo que
engloba o momento em que se fala:
Jean va à la piscine trois fois par semaine.
(O João vai à piscina três vezes por semana.)
Marie travaille chez Benneton. (A Maria trabalha na Benneton.)
– O presente pode também exprimir um facto que vai realizar-se num futuro
próximo:
Nous partons pour Paris dimanche prochain.
(Partimos para Paris na próxima semana.)
– O presente pode ainda exprimir, em textos históricos ou narrativos, factos
acontecidos no passado. Neste caso, toma o nome de presente histórico ou
narrativo:
Louis XVI meurt en 1793. (Luis XVI morre em 1793).
La Révolution des Œillets a lieu le 25 avril 1974.
(A Revolução dos Cravos dá-se a 25 de Abril de 1974).

