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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 6°ano ). 

 

❖ PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo 

 
Ø PRONOMES PESSOAIS são aqueles que representam as pessoas do discurso. 

 
PRONOMES POSSESSIVOS são palavras que se referem às pessoas do discurso, 

atribuindo-lhes a posse de algo. 

 



 PRONOMES DEMONSTRATIVOS são aqueles que indicam a posição dos seres em 
relação às três pessoas do discurso. 

 
PRONOMES INDEFINIDOS são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de 
forma vaga, imprecisa ou genérica. 

 
PRONOMES INTERROGATIVOS introduzem frases interrogativas e se referem à 3ª 

pessoa do discurso de modo impreciso. São interrogativos os pronomes: que, quem, 
qual (quais), quanto (quanta, quantos, quantas). 

 

EXERCÍCIOS: 
1) Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal 
correspondente: 

a) Cláudia gosta muito de estudar. 

     Ela gosta muito de estudar. 
b) As mulheres rodearam a criancinha. 

      

c) Os estudantes participaram da festa. 

      
d) Mauro é o melhor advogado da cidade. 
     
      
2) Reescreva as frases abaixo, completando-as com o pronome EU ou MIM. 
a) Vovô deu dinheiro para ____ comprar figurinhas. 
b) Aquelas flores são para ____? 
c) O tênis preto é para ____ jogar futebol. 
d) Este caderno é para ____ fazer redações. 
e) Esse doce é para você e este é para ____. 
 
3) Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo 
correspondente. Observe a terminação dos verbos. 
 

Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em: 
·        lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos terminados em r, s ou z. 
ex: Ele vai vender o carro. 



      Ele vai vendê-lo. 
·        no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som nasal. 
ex: Eles levaram o cachorro. 
      Eles levaram-no. 

 

a) Vou pagar o empregado. 

Vou pagá-lo. 

b)   Mário cortou a grama. 

c)   Resolveram os problemas. 

d)   Vou chamar a menina. 

e)   É preciso trazer os cadernos diariamente. 

f)    Os alunos deixaram o recado. 

g)   Ele quebrou os brinquedos. 
h)   As meninas fizeram a vitamina. 

 
4) Preencha a lacuna usando o pronome possessivo na mesma pessoa em que aparece o 
pronome pessoal destacado: 
Exemplo: Eu vendi minhas jóias. 
 
a) Nós reformamos nossa casa. 
b) Ela arrumou _____mala. 
c) Eu explique aos funcionários o ____ projeto. 
d) Nós ouvimos ______discos preferidos. 
e) Elas pediram ______prêmios. 
f) Tu derramaste _____lágrimas? 
 
5) Classifique o pronome destacado de acordo com o seguinte código: 
( 1 ) pessoal 
( 2 ) possessivo 
( 3 ) demonstrativo 
( 4 ) indefinido 
( 5 ) interrogativo 
 
(    ) a) Quem entende essa criança? 
(    ) b) Você já leu este livro? 
(    ) c) Qual é a atriz principal da peça? 
(    ) d) Há poucos erros na redação. 
(    ) e) Estes estudantes são muito unidos. 
(    ) f) Quero pedir-te maior colaboração. 
(    ) g) Ela sempre gostou de ler. 
(    ) h) Nosso povo está despertando. 
(    ) i) Aquele jornal é bom? 
(    ) j) Ninguém vai enfrentar esse problema? 

 
 


