
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 20/08/2020 
PROFESSORA: TIELE HELENA     TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

Língua Portuguesa – Livro → Pronome pessoal e de tratamento / Páginas: 102 até 104. 

Geografia – Livro → Região Nordeste / Páginas: 442 até 446. 

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO SOBRE PRONOMES 

1) Reescreva as frases abaixo substituindo os nomes pelos pronomes adequados. 

a) João gosta de viajar. 

_______________________________________________________________________________________ 

b) Ana viajou para Salvador neste feriado. 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Marcos e eu fomos para escola mais cedo. 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Marta e Mateus compraram muitas frutas. 

_______________________________________________________________________________________ 

e) Janaina e Maria chegaram atrasadas ontem. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) “O Elefante pegou-o pela tromba, deu voltas com ele pelo ar, atirou-o contra o tronco 

de uma árvore e desapareceu floresta adentro.” 

a) Podemos classificar a palavra destacada como:  

(     ) adjetivo      (     ) verbo      (     ) artigo      (     ) pronome      (     ) substantivo 

 

3) Complete as frases, empregando o verbo destacado entre parênteses, juntamente 

com o pronome oblíquo – o(os), a(as), lo(s), la(s), no(s), na(s) – adequado. 

a) O Leão encontrou o macaco e quis _________________________. (interrogar) 



b) O Elefante pegou o Leão pela tromba e __________________________ no tronco de uma 

árvore. (jogar) 

 

4) Classifique os pronomes pessoais em destaque das frases abaixo, classificando-os em 

retos, oblíquos ou de tratamento: 

a) Nós já estamos cansados de trabalhar, eles não. 

_______________________________________________________________________________________ 

 b) Os netos lhe acariciavam o rosto. 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Nunca o magoarei, a menos que o senhor me magoe. 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Vossa excelência irá a pé? 

_______________________________________________________________________________________ 

e) Não lhes pagaremos antes que nos peçam desculpas. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Circule os pronomes e classifique-os em retos ou oblíquos. 

a) Eles deixaram a reunião apressados. 

_______________________________________________________________________________________ 

b) Não os encontrei em nenhum lugar. 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Ela se feriu no limoeiro. 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Encontrei-a chorando. 

_______________________________________________________________________________________ 

e) Eu te amo muito. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Você é extraordinário! 


