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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 20 à 24 de abril). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
 

Os pronomes pessoais em inglês: Subject pronouns 

 

Pronomes pessoais em inglês (personal pronouns) são uma classe da gramática da língua 
inglesa que acompanha ou substitui o nome principal da frase. 
 
Além disso, os pronomes pessoais em inglês têm a função de indicar a pessoa gramatical (1², 2² 
ou 3²) e o número (singular ou plural) do discurso. Assim, podem ser “I”, “You”, “He”, “She”, “It”, 
“We” e “They”. Esses representam os pronomes pessoais do sujeito. 

 

 

Singular Plural 

I (eu) we (nós) 

you (tu/você) you (vocês/vós) 

He (ele M) /she (ela F) / It (ele, ela para 
coisas, objetos ou animais) 

they (eles/elas) 

 

Artigo Indefinido: ‘a’ ou ‘an’ 

 

O artigo indefinido a e an significam “um ou uma” no singular. Eles não devem ser 
usados no plural. Exemplos:  

 

• a boy ( um menino) 

• a dog ( um cachorro) 

• a teacher ( um(a) professor (a)) 
 
O artigo a é usado antes de palavras que iniciam com consoante. 
 
 

• an apple ( uma maçã) 

• an egg ( um ovo) 

• an angel ( um anjo) 
 
 
O artigo an é usado antes de palavras que iniciam com vogal. 
 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/gramatica-da-lingua-inglesa
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/gramatica-da-lingua-inglesa


 
Exercises: 
 

1- Passe para o plural. 

 

a) I = 
b) He= 
c) It= 
d) You= 
e) She= 

 
2- Substitua os nomes abaixo por pronomes. 

 
a) Julia= 
b) João= 
c) My mother= 
d) Robert and I= 
e) The bananas= 
f) Maria and Helena= 
g) You and John= 
h) A school= 

 
3- Complete as frases com HE, SHE ou IT, depois traduza-as para o 

português. 
 
a) _______ is a boy. 
b) _______is a girl. 
c) _______is a man. 
d) _______is a cat. 
e) _______is an elephant. 
f) _______is a bear. 
g) _______is my mother. 
h) _______is my father. 

 
4- Complete com o artigo indefinido (an ou a). 

 

a) _______secretary. 
b) _______orange. 
c) _______old car. 
d) _______man. 
e) _______elephant. 
f) _______occupation. 
g) _______student. 
h) _______teacher. 
i) _______toy. 
j) _______eraser. 

 
5- Traduza as palavras da atividade de número 4. 


