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Daniella

7º

Atividades do plantão
1. Reescreva as frases, colocando-as de acordo com a norma padrão:
a. Convidei ela para a festa de aniversário.
b. Vi ele no cinema.
c. Deram o livro para eu.
d. Emprestaram o caderno para tu.
e. Receberam nós com muita atenção.
f. Não vá à festa sem eu.
g. Ofereceram o trabalho para mim fazer.
h. Não deu para mim ir à escola.
i. Falta muito pouco para mim descobrir a verdade.
j. Meu amor, preciso falar consigo.
2. Assinale a única frase correta quanto ao uso dos pronomes pessoais:
( ) Você não pode ir sem eu.
( ) Meu amigo, o diretor, quer falar consigo.
( ) Era para mim encontrar a solução do problema.
( ) Para mim, jogar futebol é a melhor diversão.
3. Complete os espaços com os pronomes possessivos adequados:
a. Eu gastei.............economias e ainda fiquei sem ...................geladeira e ..................cobertor.
b. André levou ....................... carro para consertar e esqueceu ......................luvas no banco.
c. Gostaríamos de deixar .......................barcos para .........................filha.
d. Os pássaros faziam ...................................ninhos e deixavam alimentos para ...........filhotes.
e. Márcia virá acompanhada de ....................irmão e de ..........................primo.
f. Se esta rua fosse ............................, tu mandavas ladrilhar.
g. Se este rio fosse ............................., eu não deixava poluir.
h. Se esta mata fosse ................................, nós não deixávamos derrubar.
i. Nós dissemos que queríamos ................................prêmio.
j. Eu já entreguei .............................redação para a professora. Você já entregou a.................?
4. Sublinhe os pronomes possessivos e diga a que pessoa eles pertencem:
a. Sua ideia é essa?
b. Que é isso meu menino?
c. Estrela minha, por que não me fizeste claro como tu?
d. Tia Gina parecia um sol entrando na nossa casa.
e. Certo dia descobriram que seus irmãos eram adotivos.
f. Colocamos nossos livros aos teus cuidados.
g. Espero que vossos atos estejam corretos.
h. Ele sabe guardar seus livros.
i. As roupas novas são tuas?
j. As carnes são nossas fontes de veneno.
5. Agora, sublinhe os demonstrativos e diga a que pessoa eles pertencem:
a. Mas eu já fiz isso!
b. O saci descobriu aquela panela sobre o fogão.

c. Esta é a minha casa.
d. Pedrinho não sabia de quem era aquele cachimbo.
e. Por que os homens caçam estes animais?
f. Onde colocaremos estes cartazes?
g. Ouço as crianças dizerem: vou ser isto, vou ser aquilo.
h. Ela pediu somente aquilo que não possuíamos.
i. Estas revistas são tuas?
j. Aquele livro de capa verde é meu.
6. Sublinhe todos os pronomes indefinidos:
a. Ipameri era uma cidade como as outras.
b. O garoto gastou toda a tarde vagando pelas ruas.
c. Quando foi comer, ninguém reclamou.
d. Não posso fazer nada por você.
e. Todos juntos somos fortes.
f. Sempre é bom ter alguém perto de nós.
g. Algo está errado nesta história.
h. Certas histórias causam medo.
i. Cada um ganhou cinco livros.
j. Preferimos ler outras histórias.
7. Complete as frases com os seguintes pronomes indefinidos:
diversos - menos - tudo - muito - todos - alguém - mais - algum a. .............................dia, menos dia, você ficará sabendo de tudo.
b. A bola deve estar escondida em ................................lugar.
c. Tenha................................juízo, minha filha.
d. Os que fizerem o percurso em ............................tempo, vencerão a corrida.
e. O Brasil exporta.........................produtos.
f. Quem ......................quer, tudo perde.
g. .......................pegou a revista que estava aqui.
h. Estes são.......................os convidados para o meu aniversário.

