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PORTUGUÊS  
 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Português, não se esqueçam de colocar o título e 

a data de hoje. 

Título: O Pronome 

Data: Juiz de Fora, 19 de novembro de 2020. 

 

1) Escreva as frases abaixo substituindo as palavras em destaque por pronomes pessoais 

do caso reto.  

a) Camilo saiu do trabalho apressado. 

______________________________________________________________________________ 

b) Renatinha e Carla foram ao shopping. 

______________________________________________________________________________ 

c) Paulinho, Carlinhos e eu vamos passear. 

______________________________________________________________________________ 

d) Mariana e seus primos moram no orfanato. 

______________________________________________________________________________ 

e) Sara é uma excelente professora. 

______________________________________________________________________________ 

f) Vovô e eu somos animadíssimos. 

______________________________________________________________________________ 

2) Complete as frases com os pronomes oblíquos do quadro. 

Mim           comigo           si           me            comigo          contigo           lhe 

 

a) Amanhã você vai _________________ ao cinema? 

b) Mamãe __________ deu um lindo presente. 
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c) Flávia entregou as fotos a ____________.  

d) Posso ir __________________ ao salão de beleza? 

e) Aquela garota só pensa em ____________ mesma.  

f) Posso __________ dar um abraço?  

g) A professora quer conversar ______________________.  

 

3) Leia atentamente as frases abaixo e circule os pronomes possessivos. 

a) O funcionário não entendeu a minha pergunta. 

b) Meu irmão é muito bagunceiro. 

c) Esse caderno é seu? 

d) Vossos avós moram longe. 

e) Nossos pais são engraçados. 

f) Teus cabelos são longos. 

 
4) Complete as frases com os pronomes demonstrativos em destaque:  

Este            Aquele          Esta            Essa           Esse            Aquilo           Esses 

 

a) _______________________ anel no meu dedo é de noivado. 

b) _______________________ ano que passou foi incrível para mim.  

c) _______________________ carro que está passando lá na rua debaixo está muito veloz.  

d) Pegue _________________ caneca ao seu lado, por favor.  

e) _____________ minha roupa está linda! 

f) _________________ seus gatos são muito fofos! 

g) ____________________ naquela pedra é irreconhecível.   




