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ATIVIDADE: 
 
Conteúdo: Pronomes 
 
1- Leia a tira abaixo e faça as atividades propostas.

a- Nessa tira, Hagar fala “Eu consegui!”. Pela leitura da tira, é possível deduzir, isto é, concluir, a que ele se ref
Explique. 
b- No primeiro quadrinho da tira, Hagar  refer
de Hagar, faz uma correção: “Nós conse
2- Leia esta tirinha, de Fernando Gonsales:

No segundo quadrinho, a expressão “feito e
caso o autor quisesse reescrevê-lo de acordo com a no
3- Complete as frases com pronomes e indique a altern
I. Não existe mais nada entre _______ e ela.
II. Deu-______ um lindo presente, mas Ana nem agrad
III. Alexandre, espera! Vou __________.
IV. Não _______ deixe sozinha. 
V. Emprestou um livro para _________ ler.
[     ] eu — a — contigo — me — eu 
[     ] mim — lhe — contigo — a — eu 
[     ] eu — te — consigo — me — mim 
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Leia a tira abaixo e faça as atividades propostas. 

 
Nessa tira, Hagar fala “Eu consegui!”. Pela leitura da tira, é possível deduzir, isto é, concluir, a que ele se ref

No primeiro quadrinho da tira, Hagar  refere-se a si mesmo, por isso usa o pronome “eu”. No fim, Helga, a mulher 
eguimos!”. O que ela esperava com essa correção? Explique.

Leia esta tirinha, de Fernando Gonsales: 

 

 
No segundo quadrinho, a expressão “feito elas” está em descordo com a norma-padrão. Como ficaria o enunciado, 

lo de acordo com a norma-padrão? 
Complete as frases com pronomes e indique a alternativa correta. 

I. Não existe mais nada entre _______ e ela. 
_____ um lindo presente, mas Ana nem agradeceu. 

III. Alexandre, espera! Vou __________. 

V. Emprestou um livro para _________ ler. 
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Nessa tira, Hagar fala “Eu consegui!”. Pela leitura da tira, é possível deduzir, isto é, concluir, a que ele se refere? 

se a si mesmo, por isso usa o pronome “eu”. No fim, Helga, a mulher 
guimos!”. O que ela esperava com essa correção? Explique. 

padrão. Como ficaria o enunciado, 
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 [     ] mim — lhe — contigo — lhe — eu 
[     ] mim — lhe — consigo — a — eu 
4- Classifique os pronomes destacados em pessoais (retos, oblíquos, de tratamento), demonstrativos, possessivos 
ou indefinidos. 
 
a) O posto de vacinação não tem mais nenhuma
b) − O senhor já escolheu o prato? 
c) Gostei de tê-lo visto! 
d) Seu relatório foi muito bem recebido pela gerência.
e) Nossas conversas só terminavam de madrugada.
f) − Por favor, gostaria de provar aquele 
g) Elas foram pegar o ônibus em outra cidade.
 
5- Na tirinha a seguir, os dois personagens são jogadores de uma mesmo time e conversam durante uma partida de 
futebol: 

Aprendemos que os pronomes do caso reto são usados para se referir a pessoa que pratica a ação verbal e os pr
nomes oblíquos referem-se ao sujeito verbal.
 
a- No primeiro quadrinho, a personagem usa a expressão “massacrá
“Vamos Arrasar eles!”. Qual das expressões está con
b- Reescreva a frase do segundo quadrinho adequando
c- Levando em consideração o fato das personagens est
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Classifique os pronomes destacados em pessoais (retos, oblíquos, de tratamento), demonstrativos, possessivos 

nenhuma vacina. 

relatório foi muito bem recebido pela gerência. 
conversas só terminavam de madrugada. 

 sorvete de açaí. 
cidade. 

Na tirinha a seguir, os dois personagens são jogadores de uma mesmo time e conversam durante uma partida de 

 
Aprendemos que os pronomes do caso reto são usados para se referir a pessoa que pratica a ação verbal e os pr

se ao sujeito verbal. 

No primeiro quadrinho, a personagem usa a expressão “massacrá-los”. No segundo quadrinho, o outro jogador diz 
!”. Qual das expressões está construída de acordo com a gramática no

Reescreva a frase do segundo quadrinho adequando-a à linguagem formal. 
Levando em consideração o fato das personagens estarem em uma campo de futebol, explique o humor da tir
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Classifique os pronomes destacados em pessoais (retos, oblíquos, de tratamento), demonstrativos, possessivos 

Na tirinha a seguir, os dois personagens são jogadores de uma mesmo time e conversam durante uma partida de 

Aprendemos que os pronomes do caso reto são usados para se referir a pessoa que pratica a ação verbal e os pro-

”. No segundo quadrinho, o outro jogador diz 
truída de acordo com a gramática normativa? Explique. 

rem em uma campo de futebol, explique o humor da tirinha. 


