Pronome
1a)
b)
c)
d)
e)
f)

Empregue adequadamente os pronomes demonstrativos nas frases:
____________ lápis aqui estão sem ponta. Não posso usá-los.
____________pontos no céu parecem estrelas, mas infelizmente são balões.
Adoro _______ teus olhos sorridentes.
O que é __________ que você escondeu?
_________ é o dia mais feliz da minha vida.
Não encontrei ________ livros que você pediu. Então trouxe ____________ aqui.

2- Usando os pronomes reescreva as frases fazendo as adaptações necessárias:
a, as, o, os, lhe, lhes
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deram ao rapaz uma outra chance.
Vou encontrar os colegas na escola.
Vou mostrar a foto a todos.
Diga a eles que eu voltarei.
Procurem o menino no pátio.
Façam a ligação rapidamente.

3a)
b)
c)
d)
e)
f)

Classifique os pronomes sublinhados:
Quando você pensar em mim e não lembrar do meu rosto , está na hora de me visitar.
Não estou dizendo que você é culpada. Não tenho nada com isso, ele é seu pai, não meu.
Traga-o aqui.
Ninguém elogiou seu trabalho.
Quem eram as vítimas? Qual é a casa mais velha do mundo?
Todos os candidatos foram entrevistados? Não faltou nenhum?
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Relacione as colunas:
)Os meus livros ficam nesta estante.
)Tudo o que você diz importa para mim.
)Que mal eu lhe fiz?
)Nós fizemos todos os exercícios.
)Aquele show foi um sucesso.
)Ele me entregou o presente.
) Você quer sentar aqui?
)Ele próprio errou.
)Muitos outros são meus amigos.
)Foi esse o carro que você comprou?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pronome pessoal reto
Pronome pessoal oblíquo
Pronome possessivo
Pronome pessoal de tratamento
Pronome demonstrativo
Pronome indefinido
Pronome interrogativo
Pronome relativo

Gabarito
1)a)estes
b)aqueles
c)esses
d)aquilo
e)este
f)aqueles-estes
2)
a)Deram-lhe uma outra chance.
b)Vou encontrá-los na escola.
c)Vou mostrá-la a todos.
d)Diga-lhes que eu voltarei.
e)Procurem-no no pátio.
f)Façam-na rapidamente.
3)a) pronome de tratamento – pronome pessoal oblíquo – pronome possessivo – pronome
pessoal oblíquo.
b)pronome indefinido – pronome demonstrativo – pronome pessoal do caso reto – pronome
possessivo – pronome possessivo.
c)pronome pessoal oblíquo.
d)pronome indefinido – pronome possessivo.
e)pronome interrogativo – pronome interrogativo.
f)pronome indefinido pronome indefinido.
4)2-3-7-6-5-1-4-5-6-8

