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Atividade para o plantão
01) Reescreva as orações, substituindo o sujeito por um pronome pessoal reto.
a) O professor foi ao ginásio de esportes.
b) O médico está de férias.
c) A professora conhece os seus alunos.
d) Os jogadores venceram a partida.
e) A mãe e a irmã viajaram.
02) Reescreva as frases, substituindo o termo em destaque pelo pronome pessoal oblíquo adequado. Veja o exemplo:
Vi Nivaldo na Capital
Vi-o na Capital
a) Encontrei minha tia na feira
b) Seu Antônio comprou os fios
c) Paulo ganhou as caixas de som
d) Eu envenenei o instrumento
03) Copie as frases, completando-as com pronomes oblíquos, como no exemplo:
Vou estudar a lição
Vou estudá-la
a) Vamos abrir a lata?
b) Preciso encontrar um exemplo.
c) Vou fazer um desenho.
d) Quero aplaudir o artista.
04) Copie as frases, completando-as com os pronomes do quadro:
COMIGO – ME – NOS - MIM
a) Meu tio trouxe o livro para ______.
b) Elas irão ao cinema ____________.
c) Nós _______ lavamos depois do futebol.
d) Eu _______ chamo Roberto.
05) Copie as frases, completando-as com pronomes pessoais retos e fazendo as adaptações necessárias:
a) ______toco violão.
b) ______tem suas razões.
c) ______resolves os teus problemas.
d) ______encontramos muitas dificuldades em nossos cominhos.
e) ______cantam como profissionais.
f) ______estudam bastante.

06) Identifique e classifique os pronomes que aparecerem nas frases abaixo.
a) Eles foram chamados para depor.
b) Traga-me um cafezinho, por favor.
c) Eu quero falar contigo um minuto.
d) Elas irão passear conosco.
e) Encontrei-o fora de si.
f) Curvou-se humildemente para saudar-vos.
g) Nós iremos trazer-te a noticia em primeira mão.
07) Escreva frases usando os pronomes relativos abaixo de acordo com a norma padrão:
a) que
b) o qual
c) onde
d) cujo
e) quem
f) a qual
g) as quais
h) cujas
i) os quais
j) cujos
08) Preencha as lacunas das frases seguintes com um pronome relativo adequado. Faça-o preceder de uma preposição
conveniente.
a) Este é um preceito _____ convém obedecer.
b) O fim _____ visa o ensino é o progresso do homem.
c) A pessoa ____ qualidades me refiro acaba de chegar.
d) Desconheço os regulamentos ___ eles desobedeceram.
e) Este é o advogado _____ devemos pagar os honorários.
f) Consegui a posição ____ sempre aspirei.
g) Você é um amigo _______ lealdade não me esquecerei jamais.
h) Você é uma pessoa _____ todos simpatizam.
i) O escritor _______ obra o professor fez referência é modernista.
j) Concentro-me em projetos _____ execução é arrojada.

