
 

 

 
I. Preencha as lacunas com EU/MIM/SI/CONSIGO/COM NÓS/CONOSCO. 

1. Saíram sem ________________. 
2. Os alunos saíram sem ______________ autorizar. 
3. Há muitos papéis para _____________ organizar. 
4. O funcionário levou ________________ os documentos da firma. 
5. Para ________ trabalhar de madrugada é penoso. 
6. Fizeste isso para _________? 
7. Tudo isso é para _____________ fazer? 
8. Venha ___________. 
9. Ela chegará ___________ todos. 
10. O carteiro entregou o telegrama para ____________. 
11. O carteiro entregou o telegrama para _____________ler. 
12. Para___________ ler isso, preciso pôr os óculos. 
13. Para___________ ler à noite é um sacrifício. 
14. Ontem aconteceu uma discussão entre _______________ e ela. 
15. Entre ______________e ______________ não há mais nada. 
16. Sem _____________, eles não iriam ao escritório. 
17. Sem _____________ autorizar, eles não iriam ao escritório. 
18. É necessário, para _________ estudar, silêncio. 
19. É necessário para _________ estudar aqui. 
20. Não há desentendimentos entre vocês e _________. 
21. O plano era para ___________ desistir 
22. É triste para ________ aceitar isso. 
23. Chegaram cartas, mas não havia nenhuma para__________. 
24. Eles discutiram entre __________. 
25. Maria veio ___________ todos. 
26. Percebi que o plano era para ___________ assumir o cargo. 
27. Passeando pelo jardim, o velho falava ________________ mesmo murmurando frases confusas. 
28. Recomende um filme para _____________ ver. 
29. O diretor queria falar ___________ dois. 
30. Pesam suspeitas sobre ________ e _________. 
31. Traga um presente para ____________. 
32. Ele trará o contrato para _________ ler. 

 
II. Reescreva as frases, substituindo os termos grifados pelos pronomes oblíquos correspondentes. 

a) Encontrou o amigo no bar.  ____________________________________________________ 
b) Quando menino, sempre obedecia aos pais. _______________________________________ 
c) Comprou as revistas na banca.__________________________________________________ 
d) Maria estima a José como a um irmão._____________________________________________ 
e) Assistiu ao jogo em companhia do pai._____________________________________________ 
f) Quando menino, sempre se referia aos pais.________________________________________ 
g) Não ofereceu ao réu  a oportunidade de defesa._______________________________________ 

 
III. Reescreva as frases, substituindo os possessivos pelos oblíquos correspondentes. 

a) A paixão por ela roubou a minha paz. ______________________________________________ 
b) O álcool embaralhava as suas ideias. ______________________________________________ 
c) A vitória da seleção lavou as nossas almas __________________________________________ 
d) Minhas ameaças tiram teu sossego? ______________________________________________ 
e) Quem pediu a vossa opinião? ______________________________________________ 

 
IV. Nos espaços, escreva eu ou mim, conforme convier. 

a) Entre _______________ e Filipe nada houve. 
b) Trouxeram livros para _______________ ler. 
c) Já é tempo de _______________ criar juízo. 
d) Nunca houve brigas entre _______________ e ela. 
e) Sem _______________ ler não assino isso. 
f) Sem _______________ você não vai. 
g) É fundamental para _______________ viver em paz. 
h) Para _______________, viver em paz é preciso. 
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i) Para _______________ viver em paz, necessito de sossego. 
j) Para _______________, viver em paz é mais importante do que para ele. 
k) Perante _______________e minha família comportou-se bem. 
l) Não há provas contra _______________ e meus amigos. 

 
Obs,: 
Dele/ dela    de ele / de ela 
 Não deve haver a contração da preposição de com o pronome ele quando este tem valor de sujeito do 
verbo infinitivo. Observe: 
A pasta é dele e nela está o meu caderno. 
Em vez de ele usar o próprio caderno, usou o meu. 

 
 O mesmo ocorre se depois da preposição houver artigo determinando substantivo: 
Este é o momento de as pessoas se conscientizarem de que a democracia está consolidada em nosso 
país. 

 
V. Substitua o complemento verbal pelo pronome oblíquo, colocando-o após o verbo. 

a) Põe a mão no bolso._______________________________ 
b) Pões a mão no bolso.______________________________ 
c) Põem a mão no bolso._____________________________ 
d) Faz o dever._____________________________________ 
e) Fazes o dever.___________________________________ 
f) Fazer o dever.___________________________________ 
g) Fazem o dever.__________________________________ 
h) Engraxamos os sapatos.___________________________ 
i) Tens o dinheiro?_________________________________ 
j) Tem o dinheiro?_________________________________ 

 
VI. Observe as frases a seguir: 

I. Sandra encontrou um amigo e suas irmãs no caminho de casa. 
II. Ao término desta prova, irei até sua casa, Mônica. 
 
a) Qual contém ambiguidade?  
b) Quais os sentidos possíveis?   
c) Reescreva a frase de forma a deixar claro cada um dos sentidos. 

 
VII. Complete com dele ou de ele: 

a) Já era hora _______________ ter chegado. 
b) Em vez ______________ me esperar, saiu sozinho. 
c) Vi a casa ______________; é muito bonita. 
d) Em vez ______________ prosseguir no curso, desistiu ______________ logo na primeira 

 


