
         ESCOLA EM CASA - 4º BIMESTRE 

                       7º SEMANA  29 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO - 2021 

          3º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA  

 

NOME _____________________________________________________________________________ 

PROFESSORA: _____________________________________________________________________ 

ESCOLA: __________________________________________________________________________ 

 

USO DOS PRONOMES 

 Você precisa saber que PRONOME é a classe de palavras que substitui o substantivo 

(nome). Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem 

utilizar o seu nome. 

Leia a tabela e sempre que precisar você pode consultar. 

 

 

 

 
 

PESSOAL 

 

 
Indicam pessoas do 

discurso. 

Retos: eu, tu, ele, nós, vós, eles. 

Oblíquos átonos: me, te, se, nos, vos, o, a, lhe … 

Oblíquos tônicos: mim, ti, contigo, conosco, convosco … 

Reflexivos: me, te, se, si, consigo … 

Tratamento: você, Senhor, Vossa Senhoria ... 

 
DEMONSTRATIVOS 

Indicam a posição dos 

seres no contexto, 

tempo e espaço. 

 
Este, esse, aquele, aquilo, isso, isto ... 

RELATIVOS 
Recuperam um 

antecedente. 
Que, quem, quanto, cujo, o, qual, onde ... 

 

INDEFINIDOS 

Indicam uma 

quantidade 

indefinida ou um ser 

de forma indefinida. 

 

Tudo, nada, algum, muito, certo, qualquer, vários ... 

INTERROGATIVOS 
Indicam perguntas 

diretas ou indiretas. 
Que, quem, qual, quanto. 

POSSESSIVOS 
Indicam ideia de 

posse. 
Meu, teu, nosso, vosso, sua ... 

 Secretaria Municipal de 

Educação  

Pimenta-MG 



1- Certamente você já ouviu a história da Branca de Neve. Lembra-se da rainha invejosa 

que falava com o espelho? 

Leia o diálogo dela: 

_ DIGA-ME ESPELHO MEU, COM TODA FRANQUEZA, QUEM É NESSE MUNDO QUE 
TEM MAIS BELEZA? 

_ SOIS VÓS MINHA ALTEZA, COM TODA CERTEZA. 

 

2- Circule no diálogo, os pronomes (observe o quadro da folha anterior). Depois, escreva-
os nas linhas abaixo. 

________________________________________________________________________ 

 

3- Reescreva as frases substituindo corretamente os nomes sublinhados por pronomes 
pessoais: 

ELE, ELA, ELES, ELAS, NÓS 

 

Os anões entraram na mina para procurar ouro. 

__________________________________________________________ 

A madrasta se transformou em uma bruxa para envenenar a princesa. 

_________________________________________________________ 

Branca de Neve e a madrasta viviam em um lindo castelo. 

_________________________________________________________ 

O caçador levou a princesa para o bosque. 

_________________________________________________________ 

Branca de Neve ficou com medo e fugiu. 

_________________________________________________________ 

A bruxa caiu em um poço sem fundo. 

_________________________________________________________ 

Os anões fizeram um caixão de vidro para a princesa. 

__________________________________________________________ 

Eu, meus amigos e minha família gostamos de Contos de Fada. 

__________________________________________________________ 

 

 

 



4- Leia o texto abaixo e responda. 

Dom Pedro II foi o primeiro monarca brasileiro. Dom Pedro II ganhou um nome um 
pouquinho menor do que o de seu pai: Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador 
Bibiano Francisco Xavier de Paula Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. 

• Você já sabe que podemos usar um pronome para evitar a repetição de palavras. No 
texto acima qual pronome pessoal substitui o nome destacado? 

(     ) Nós. (       ) Eles. (       ) Eu. (      ) Ele. (      ) Conosco. 

 

5- Leia, pesquise e descubra. 

Dom Pedro II reinou de 1840 a 1889. Ninguém ficou tanto tempo no poder quanto:_____.
  

• Qual é o pronome de tratamento que deverá ser utilizado para se referir a um 
imperador?  

(     ) Vossa Majestade. (      ) Você.     (      ) Senhor . (      ) Vossa Santidade. 

 

6- Leia e complete. Dom Pedro II disse: 

_ Minha coroa pesa 1,7 quilo. É feita de ouro cinzelado, enfeitada com 639 brilhantes de 
Minas Gerais e 77 pérolas. 

A palavra em destaque mostra que a coroa é  __________________________________. 

 


