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---------------------------------------------------------------------------------------------------------01- Sublinhe as preposições:
a) Conversamos sobre nossos estudos.
b) Sempre lutamos contra a má vontade de alguns.
c) Estou mais uma vez sem meu ajudante.
d) A criançada partiu para o acampamento.
e) Aquela chácara é de meus tios.
f) A excursão chegará a Manaus hoje.
g) Você já viajou de avião?
h) Contamos com poucos recursos para concluir a obra.

02- Complete com a preposição adequada:
a) Saí __________ meus pais.
b) Estamos __________ luz há alguns minutos.
c) Minha família morou __________ Pernambuco vários anos.
d) Minha mãe gostava __________ conversar __________ arte.
e) __________ o juiz, ele não abriu a boca.
f) Estarei __________ Curitiba na próxima quinta-feira.
g) Deteve-se um instante ___________ observar o movimento ___________ pedestres.
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03- Sublinhe a preposição e localize, no quadro abaixo, a relação que ela estabelece.
a) Chorava de dor. ________________________________________________________________
b) O técnico não viajou com a equipe. _________________________________________________
c) Fiquei ouvindo o disco de Pedrinho. ________________________________________________
d) Vou ficar dois dias em Manaus. ____________________________________________________
e) O touro investiu contra a multidão. _________________________________________________
f) A menina falava com grande desembaraço. ___________________________________________

POSSE – MODO – CAUSA – COMPANHIA – LUGAR – OPOSIÇÃO
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.
04-Os
a)
b)
c)
d)

alunos que responderam a pergunta da professora foram:
Joãozinho e Zezinho.
Joãozinho e Aninha.
Joãozinho e Lúcia.
Todos eles.

05-Os pronomes pessoais empregados nesse texto são do caso:
a) obliquo.
b) reto.
c) tratamento.
d) oblíquo

e) reto.

06- Os pronomes retos empregados nesse texto são:
a) eu, tu, elas, nós
b) eu, tu, ele, nós.
c) eu, tu, vós, nós.
d) eu, eles, nós.
07- Na frase: “Se tu não sabeis ficais calados.” O pronome correto seria:
a) nós
b) vós
c) elas
d)eles.
08- 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.
_______________________________________________________________________________
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e) A menina tomou o sorvete depressa.
________________________________________________________________________________
f) Comprei as revistas no jornaleiro.
_______________________________________________________________________________
09- Sublinhe os pronomes pessoais do caso oblíquo das frases abaixo.
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.
g) A que horas vós levantais para trabalhar?
10-Relacione conforme a indicação:
1-Pronome indefinido
2-Pronome possessivo
3-Pronome demonstrativo
(
) “[…] a saparada toda estava de olho nele.”
(
) “Ele adoraria acompanhar seu pai […]”
(
) “E, quando isso aconteceu […]”
Sapo a passo
Não, a gente não errou o título. Sapo a Passo é o nome do livro de Laurent Cardon que brinca,
exatamente, com o passo a passo da vida de um sapo. Você já deve saber que os sapos nascem
girinos, depois crescem e podem sair da água para dar uma voltinha pela terra. Neste livro
divertido, sem palavras, Laurent mostra o quanto o girino da história queria crescer. Ele adoraria
acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. O processo demorou até ele perder a cauda e
virar sapo. E, quando isso aconteceu, o sapinho ficou tão entusiasmado que fez caras e caretas sem
perceber que a saparada toda estava de olho nele. Que vergonha!
Aryane Cararo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/blogs/estadinho>.
11- O termo “que” funciona como pronome relativo na passagem:
a) “Sapo a Passoé o nome do livro de Laurent Cardon que brinca […]”
b) “Você já deve saber que os sapos nascem girinos […]”
c) “[…] o sapinho ficou tão entusiasmado que fez caras e caretas […]”
d) “Que vergonha!”
12- Na passagem “Ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água.”, o pronome em
destaque classifica-se como:
a) indefinido
b) possessivo
c) pessoal
d) demonstrativo
13– No trecho “O processo demorou até ele perder a cauda e virar sapo.”, o pronome “ele”
substitui:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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