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  Exercício 1

Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas 
pelo pronome pessoal correspondente: 

a)  Cláudia gosta muito de estudar 

 

b)  As mulheres rodearam a criancinha  

 

c)  Os estudantes participaram da festa  

 

d) Mauro é o melhor advogado da cidade. 

 

 

 Exercício 2

Reescreva as frases abaixo, completando-as com o 
pronome EU ou MIM.  

a)  Vovô deu dinheiro para __________ comprar figurinhas.  

b)  Aquelas flores são para _______________?  

c)  O tênis preto é para ________________ jogar futebol.  

d)  Este caderno é para ________________ fazer redações.  

e)  Esse doce é para você e este é para _________________. 

 

 Exercício 3

Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados 
pelo pronome pessoal oblíquo correspondente. 
Ex: Eles levaram o cachorro.     Eles levaram-no.  
 

a)  Vou pagar o empregado.  

 

b)  Mário cortou a grama.  

 

c)  Resolveram os problemas.. 

 

d)  Vou chamar a menina.  

 

e)  É preciso trazer os cadernos diariamente.  

 

f)  Os alunos deixaram o recado.  

 

g)  Ele quebrou os brinquedos.  

 

h) As meninas fizeram a vitamina.  

 

 Exercício 4

Preencha a lacuna usando o pronome possessivo na 
mesma pessoa em que aparece o pronome pessoal 
destacado: 
Exemplo: Eu vendi minhas joias.  

a)  Nós reformamos ________________ casa.  

b)  Ela arrumou _________________ mala.  

c)  Eu explique aos funcionários o ____________ projeto.  

d)  Nós ouvimos _______________________ discos preferidos.  

e)  Elas pediram _________________ prêmios.  

f)  Tu derramaste ______________ lágrimas? 

 

 Exercício 5

Classifique o pronome destacado de acordo com o 
seguinte código: 
( 1 ) pessoal  
( 2 ) possessivo 
( 3 ) demonstrativo  
( 4 ) indefinido  
( 5 ) interrogativo  
 

 Quem entende essa criança?  

 Você já leu este livro?  

 Qual é a atriz principal da peça?  

 Há poucos erros na redação.  

 Estes estudantes são muito unidos.  

 Quero pedir-te maior colaboração.  

 Ela sempre gostou de ler.  

 Nosso povo está despertando.  

 Aquele jornal é bom?  

 Ninguém vai enfrentar esse problema?  

 

 Exercício 6

Diga se o pronome destacado é demonstrativo, indefinido 
ou interrogativo:  

a)  Este animal não vai participar da exposição.       

 

b)  Vários atletas já chegaram.       

 

c)  Ninguém quer discutir a questão.   

 

d)  Qual é a comida preferida aqui?    

 

e)  Esses livros aí não devem sair da biblioteca.       
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f)  Quantos ainda não votaram?   

 

g)  Alguns presidiários se revoltaram.      

 

h)  Poucas perguntas ficaram sem resposta.    

 

 

 Exercício 7

Leia a anedota e circule todos os pronomes pessoais:  
 

O Juninho é muito comilão. Um dia ele chegou na 

cozinha, pela vigésima vez, e disse pra cozinheira:  
— Me dá mais um pastel. E a cozinheira:  
— Se você comer mais um pastel, vai explodir.  

E ele: — Então me dá o pastel e sai de perto!   
(Zíraldo. O livro do riso do Menino Maluquinho. São Paulo: Melhoramentos, 2000. p. 102.)  

 

 Exercício 8

Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em 
destaque pelos pronomes correspondentes:  

 

a)  Bianca e Débora ganharam o concurso de beleza. 
Bianca e Débora são muito bonitas.       

 

 

b)  Hoje Carlos ficou de castigo. Carlos está muito 
teimoso.       

 

c)  Beatriz foi passar as férias na praia. Beatriz adora ir 
pra lá.       

 

d)  Eu e meu irmão fomos à sorveteria. Eu e meu irmão 
adoramos sorvete.       

 

e)  Meu pai e meu irmão jogam futebol. Meu pai e meu 
irmão adoram praticar este esporte.       

 

 

 Exercício 9

Faça como o exercício anterior: Comigo – contigo – 
consigo. 

a)  Eu e Débora vamos ao clube. A Débora vai ______________ 

b)  Tu irás ao mercado com teu pai. Teu pai irá _____________  

c)  O professor saiu da sala. Ele levou ________________ as 

provas dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 10

Circule os pronomes demonstrativos presentes nas frases 
abaixo:  

a)  Aquele menino é inteligente.  

b)  Isto não estava combinado.  

c)  Não comprei aquela camisa.  

d)  Esta bola aqui é minha.  

e)  Achei aquela roupa muito feia. 

 
 


