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Atividades do plantão

→ Leia a piada.
Resposta Certa
A professora vira para a classe e pergunta:
- Joãozinho, me diga um pronome pessoal do caso reto?
- Eu não professora, pergunta pra turma do fundão! – responde Joãozinho, apontando pro Zezinho.
- Nós não sabemos professora, pergunte pra elas! – apontando para as amigas Aninha e Lúcia.
- Se tu não sabeis ficais calados! – responderam as meninas.
1. Quais alunos responderam a pergunta da professora? Explique com clareza.
2. Quais pronomes pessoais foram empregados nesse texto? Classifique-os.
3. Na frase: “Se tu não sabeis ficais calados.” O pronome está adequado? Explique por que.
4. Reescreva as frases substituindo as expressões destacadas pelos pronomes pessoais do caso reto
correspondentes. Em seguida, diga a qual pessoa do discurso cada pronome se refere.
a) Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares.
b) Os meninos jogaram bola a tarde toda.
c) Bruna faltou à aula para ir ao médico.
d) Márcia e Laura jantaram juntas depois do trabalho.
e) O ladrão correu muito, mas foi preso pela polícia.
5. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? A qual pessoa do discurso cada um se refere?
6. As palavras me, mim, comigo são pronomes pessoais do caso oblíquo. A qual pessoa do discurso elas se
referem?
7. Reescreva as frases substituindo os nomes sublinhados por pronomes pessoais do caso oblíquo.
a) Pedi a vocês para trazerem o livro de português.
b) Entreguei a diretora todos os boletins.
c) O aluno terminou a avaliação bem rápido.
d) Levei o carro ao lava jato.
e) A menina tomou o sorvete depressa.
f) Comprei as revistas no jornaleiro.
8. Sublinhe os pronomes pessoais do caso oblíquo das frases abaixo. Diga a qual pessoa eles se referem.
a) A supervisora sentiu-se comovida com o discurso dos alunos.

b) Acima de qualquer coisa nós devemos nos amar.
c) Meus parentes se entendem muito bem.
d) Por que te preocupas tanto? Não exagere!
e) Nunca me esquecerei dos conselhos de minha avó.
f) A que horas vós levantais para trabalhar?
9. Complete as frases com os pronomes oblíquos.
a) Ele veio encontrar-se _____________________________ na rodoviária.
b) Pedro levou ____________________________ a mala de roupas.
c) Já _______________________ falei sobre a festa?
d) Você quer vir ________________________ até a praia.
e) Carla _________________________________ contou tudo o que ocorreu.
f) Desejo ______________________ felicidades sempre.
10. Use os pronomes eu ou mim nas frases abaixo.
a) Traga o jornal para ______ ler.
b) Quero a roupara para ______ vestir.
c) Para ________ é importante estudar.
d) Arranjei um emprego para _______________.
e) Ele disse aquilo para ______________ ouvir.
f) Comprei uma blusa para __________________.
g) Para ___________, você é especial.
11. De acordo com a atividade acima, podemos afirmar que:
a) sempre que houver um verbo no infinitivo, devemos usar a 1ª pessoa do singular do pronome pessoal do caso
reto.
b) as regras para o uso dos pronomes eu e mim são as mesmas.
12. A palavra “você” é um pronome. Como se classifica? Quando deve ser usado? Explique com clareza.

