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ATIVIDADES COM PRONOMES 

 

1) Troque o termo em destaque por pronomes oblíquos, como nos modelos abaixo: 

Vou convidar meu irmão. 
Vou convidá-lo. 

 

Prepararam a ceia. 
Prepararam-na. 

 

a) Preciso chamar os adultos. 

R.: Preciso chamá-los 

b) Vou entregar o bilhete. 

R.: Vou entregá-lo. 

c) Preciso ver as panelas. 

R.: Preciso vê-las.   

d) Necessito copiar a lição. 

R.: Necessito copiá-la.  

e) Pegaram a flor. 

R.: pegaram-na.  

 

f) Remeteram o e-mail a pai. 

R.: Remeteram-no a pai. 

g) Deixaram a borracha cair. 

R.: Deixaram-na cair. 

h) Convidaram as colegas. 

R.: convidaram-nas. 

i) Enviaram um convite ao pai. 

R.: Enviaram-no ao pai. 

j) Eles viram os patos. 

R.: eles viram-nos. 

 

Convidei os meninos. 

Convidei-os. 

Vou dar a eles um queijo. 

Vou dar-lhes um queijo. 

 

a) Quebrei um prato. 

R.: Quebrei-o. 

b) Enviei a elas um buquê. 

R.: Enviei-lhes um buquê. 

c) Lavei as roupas. 

R.: Lavei-as.  

d) Dei a ele um cartão. 

R.: Dei-lhe um cartão. 

e) Vi a menina. 

R.: Vi-a. 

f) Ofereci a ela um copo de suco. 

R.: Ofereci-lhe um copo de suco. 
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2) Reescreva as frases trocando o nome destacado por pronomes: 

 

a) O cacique era o líder. 

R.: Ele era o líder. 

b) Os pássaros voam. 

R.: Eles voam. 

c) As flores murcharam. 

R.: Elas murcharam. 

d) Vitória amava o sol. 

R.: Ela amava o sol. 

e) As crianças correm. 

R.: Elas correm. 

f) João não estudou. 

R.: Ele não estudou. 

g) A rosa floresceu. 

R.: Ela floresceu. 

h) Pedro e Marcos são primos. 

R.: Eles são primos. 

i) O menino chorou muito. 

R.: Ele chorou muito. 

j) Os curumins nadaram. 

R.: Eles nadaram. 

 

3) Complete as frases com pronomes pessoais do caso reto: 

 

g) Eu admiro a serra do mar. 

h) Tu admiras a serra do mar. 

i) Ela admira a serra do mar. 

j) Ele admira a serra do mar. 

k) Nós admiramos a serra do mar. 

l) Vós admirais a serra do mar. 

m) Elas admiram a serra do mar. 

n) Eles admiram a serra do mar. 

o) Eu leio a carta. 

p) Tu lês a carta. 

q) Ela lê a carta. 

r) Ele lê a carta. 

s) Nós lemos a carta. 

t) Vós ledes a carta. 

u) Elas leem a carta. 

v) Eles leem a carta. 

 

 


