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Emprego dos pronomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consulte a gramática para responder às atividades abaixo. 
 

01) Empregue corretamente o pronome demonstrativo. 

a) ___________ momento de ontem será inesquecível. 

b) ___________  noite de seu aniversário foi memorável. 

c) ___________ tempo de criança não volta mais. 

d) ___________ poema que eu estou lendo, tem versos lindos de Cecília Meireles. 

e) ___________ ruído dentro do mar é indefinível. 

f) Vou dizer aos amigos como arranjei _______ defeito no meu olho. 

g) ___________ senhora aqui é minha amiga. 

h) Comprei _________ casa, mas, depois, vendi-a. 

i) ___________ jornal que está comigo traz somente notícias do Covid-19. 

j) ___________ livro que está com ele é maravilhoso. 

k) ___________ jornal que está aí contigo traz resenhas e crônicas. 

l)______________ livro que está contigo é meu; __________ outro que está comigo é teu. 

 

 

 

 

Este – esta – isto : indicam que o ser está próximo de quem fala: “Este lápis aqui é meu.” 

                     indicam algo que será especificado: “A situação é esta: estamos falidos.” 

          indicam tempo presente: “Este momento de agora é inesquecível.” 

 

Esse – essa – isso: indicam que o ser está próximo a quem se fala: ”Essa lapiseira que você  

                                está usando é linda.” 

                               Indicam tempo passado relativamente próximo: “Essa noite passada será  

                               inesquecível para todos nós.” 

                               indicam algo que já foi anteriormente especificado: ”Sambódromo e  

                               presidenciável: esses termos são neologismos 

Aquela, aquela, aquilo: indicam o ser que está distante de quem fala e com quem se fala: 

                             Aquela personagem da novela é muito interessante. 

                             indicam  tempo distante em relação ao falante: “Aquele tempo de criança 

                             não volta mais.” 

                              

                             

                            

 

 



 

 

 

 

 

 

02) Leia o anúncio abaixo e classifique as palavras um e uma em artigo ou numeral: 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

 

 

 Agora, dê a classe gramatical dos termos destacados: 

 alegria __________________________ 

 festa ____________________________ 

 essa ____________________________ 

 seu _____________________________ 

 todas ___________________________ 

 

03) Leia a piadinha abaixo e dê a classe gramatical das palavras destacadas: 

um - ___________________________________ 

um - ___________________________________ 

duas - _________________________________ 

 

 

“UM” “UMA”: ARTIGO OU NUMERAL? 
 Para não confundir, lembre-se: quando se tratar do artigo um você poderá colocar a palavra 

qualquer após o substantivo que ele acompanha. Por exemplo: Vi um homem na porta = Vi um homem 

qualquer na porta. 

 Quando se tratar de numeral, podemos colocar as palavras somente ou apenas antes de um, sem 

modificar o sentido. Veja:  Eu ganhei um real = Eu ganhei apenas um real. Podemos também substituir um 

por dois, para ver se a palavra um expressa ou não uma ideia de quantidade: Eu ganhei um real. Eu ganhei 

dois reais.  

                             Duas-caras, uma vez mais, consegue  

                   escapar. De  volta  ao  Centro de Controle 

                      em Claw Island, o Charada é tomado por uma     

                   alegria triunfante ao analisar a sondagem 

mental de Bruce Wayne obtida durante a festa.  

A imagem esquemática de um morcego revela que Bruce 

Wayne e o Batman são a mesma pessoa! O Charada partilha 

essa informação com Duas-Caras e, juntos, os dois 

criminosos arquitetam um plano para derrubar seu inimigo 

comum de uma vez por todas. 

 

O professor:  

— Me dê exemplos de alguns 

quadrúpedes, Joãozinho. 

O aluno: 

— Um burro, um cachorro, duas 

galinhas. 
 



04) Dê a classe gramatical das palavras destacadas: 
 
a) Os dois alunos chegaram atrasados. _____________________________________ 

b) O bem vence o mal. __________________________________________________ 

c) Parece que ele é um  menino triste. ______________________________________ 

d) O amar é dádiva dos bons de coração. ___________________________________ 

e) Ela vai cantar para nós hoje à noite. _____________________________________ 

f) O cantar dos pássaros encanta todos nós. ________________________________ 

g) Os três não passarão no teste. _________________________________________ 

 

05) Dê a classe gramatical da palavra preservar, no anúncio abaixo, e justifique: 
 
 
                                                          
 
 

 

06)  Classifique os pronomes dos quadrinhos abaixo: ele e você. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Agora, dê a classe gramatical das palavras destacadas: 

mamãe _____________________            chegou_____________________________ 

papai _______________________            brava______________________________ 

 

 

Bom trabalho! 

 

PRESERVAR O VERDE: 

DIREITO DO CIDADÃO,  DEVER DE TODOS. 

Preservar__________________________

__________________________________

__________________________________

__ 

 


