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 Exercício 1

Encontramos pronome indefinido em: 

A  “Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado.” 

B  “Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las.” 

C  “A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa.” 

D  “Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas.” 

E  “Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa.” 

 

 Exercício 2

Numa das frases, está usado indevidamente um pronome de tratamento. Assinale-a: 

A  Os Reitores das Universidades recebem o título de Vossa Magnificência. 

B  Sua Excelência, o Senhor Ministro, não compareceu à reunião. 

C  Senhor Deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. 

D  Sua Eminência, o Papa Paulo VI, assistiu à solenidade. 

E  Procurei o chefe da repartição, mas Sua Senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. 
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 Exercício 3

“Chegou Pedro, Maria e o seu filho dela", o pronome possessivo está reforçado para: 

A  ênfase 

B  elegância e estilo 

C  figura de harmonia 

D  clareza 

E  desprezo 

 

 Exercício 4

Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo: 
 

1. De repente, deu-lhe um livro para __________ ler. 

2. De repente, deu um livro para _______________________. 
3. Nada mais há entre ___________________________ e você. 
4. Sempre houve entendimentos entre _____________________ e ti. 

5. José, espere vou __________________________. 

A ele, mim, eu, eu, consigo 

B ela, eu, mim, eu, contigo 

C ela, mim, mim, mim, com você 

D ela, mim, eu, eu, consigo 

E ela, mim, eu, mim, contigo 

 

 Exercício 5

Observe a tirinha. 

 

a) Qual o pronome utilizado na tirinha? 

 

 

b) Classifique o pronome. 

 

 

 Exercício 6

Analise as sentenças e classifique os pronomes destacados em substantivos ou adjetivos: 

a)  Minha terra tem palmeiras. 

 

b) Minha terra tem palmeiras que a sua não tem. 

 

c)  Nossa casa é maior do que esta. 

 

d) Ela guardou os seus livros, mas não guardou os meus. 

 

e) As mentiras são tuas. 
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 Exercício 7

“O trabalhador iniciou sua jornada. Morto de cansado, ele começou a picaretar o piso para substituí-lo mais tarde por um 
novo”, as palavras sublinhadas são: 

A  são adjetivos que se referem a trabalhador. 

B  são substantivos que se referem a trabalhador e piso. 

C  são pronomes que se referem a trabalhador e piso. 

D  são artigos que se referem a trabalhador e piso. 

 

 Exercício 8

Observe a tirinha. 

 
 

a)  Qual pronome é utilizado para fazer referência ao gato? Classifique-o. 

 

b) Explique o uso do pronome. 

 

 

 Exercício 9

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.  
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 Exercício 10

Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo correspondente. Observe a 
terminação dos verbos. 
 

 
 

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.  

 

 
 
 
 
 
 

Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em: ·  lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos 
terminados em r, s ou z. 
 ex: Ele vai vender o carro.       
        Ele vai vendê-lo. ·         
        no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som nasal.  
ex: Eles levaram o cachorro.     
       Eles levaram-no.  

 
Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em:  lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos 
terminados em r, s ou z.  
ex: Ele vai vender o carro.        
       Ele vai vendê-lo. ·         
       no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som nasal.  
ex: Eles levaram o cachorro.        
       Eles levaram-no. meu ip 


