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EXERCÍCIO COMPLEMENTAR 

1. Os pronomes demonstrativos relacionam-se com as três pessoas do discurso. Identifique-

as. 

( a ) 1ª pessoa – quem fala                                  (  ) este(s), esta(s), isto 

( b ) 2ª pessoa – com quem se fala                       (  ) aquele(s), aquela(s), aquilo. 

( c ) 3ª pessoa – de quem se fala                          (  ) esse(s), essa(s), isso 

 

2. Preencha as lacunas com o pronome demonstrativo adequado, de acordo com a situação 

em cada frase: 

 

a) Você está estudando com outro colega e precisa usar a borracha que está com ele. Você 

dirá: empreste-me ________ borracha (esta, essa, aquela) 

 

b) Você está trabalhando com uma tesoura. Ao referir-se a ela, você dirá:_______ tesoura 

está enferrujada. (esta, essa, aquela) 

 

c) Você e Lúcia estão precisando consultar alguns livros que estão guardados em outra sala. 

Você pede: Lúcia, por favor, vá pegar ________ livros de Língua Portuguesa. (estes, esses, 

aqueles) 

 

d) Lúcia volta com os livros, dizendo: _______ vão nos ajudar bastante. (estes, esses, 

aqueles) 

 

 

 

 

 

 



3. Associe os pronomes interrogativos às frases, completando-as. 

 

a) (1) Quantas  (   ) horas são? 

b) (2) Qual   (   ) são suas comidas preferidas? 

c) (3) Quem   (   ) das músicas prefere ouvir? 

d) (4) Quantos  (   ) te ajudou com o dever? 

e) (5) Que   (   ) amigos chamou para brincar com você? 

f) (6) Quais   (   ) anos você tem? 

 

4. Reescreva as frases, fazendo as substituições conforme o exemplo. 

 

a) Li o livro e não era nada do que imaginava. 

Li-o e não era nada do que imaginava. 

 

b) Comprei as entradas para o cinema. 

 

c) Levei meus colegas à minha casa. 

 

d) Afixei os cartazes na porta da sala. 

 

5. Analise as frases e preencha a tabela de acordo com a pessoa verbal. 

 

Frase  Quem fala? Pessoa verbal 

Pensei que não seria escolhida. eu 1ª pessoa do singular 

Ana e Pedro são amigos há anos.   

Dançaste muito bem!   

Feriu-se com a tesoura.   

Estudamos para os testes.   

 

 

 



6. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No texto aparecem três expressões destacadas. Releia-as no contexto e explique o 

significado de cada uma delas.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Releia:  

 

“Eu não sei recusar, 
quando me pedem um favor. 
Eu sei que não vou dar conta,  
mas dizer não é um horror!” 
 

a) A autora prefere dizer sim a recusar um favor. Informe a consequência disso para ela. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Indique qual motivo ela tem para não recusar nunca um favor. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



8. Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra que indica a classificação das 

palavras em negrito: 

a) numeral cardinal 
b) numeral ordinal 
c) numeral multiplicativo 
d) numeral fracionário 
e) numeral coletivo 

(   ) José chegou ao aeroporto, duas horas depois de o avião ter decolado. 

(   ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos da escola. 

(   ) Ainda resta metade da torta. 

(   ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. 

(   ) Recebi um doze avos do meu salário. 

(   ) Ele recebeu dois terços da herança paterna. 

(   ) Vendi duas dúzias de ovos. 

 

9. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, indicando o sentido das preposições destacadas: 

 

(1) Origem                (  ) Não conversamos sobre política. 

(2) Tempo                 (  ) Esse brinco é da minha irmã. 

(3) Lugar                  (  ) Juntei dinheiro para viajar. 

(4) Assunto               (  ) Esse brinco é de ouro? 

(5) Finalidade            (  ) Ele passou mal de tanto comer. 

(6) Instrumento         (  ) Eu sou de Minas Gerais. 

(7) Posse                  (  ) Vou sair com minha tia. 

(8) Matéria               (  ) Ele se cortou com a tesoura. 

(9) Companhia          (  ) Vou ao shopping. 

(10) Causa                (  ) Viajaremos em dois dias. 

 

 

 

 

 

 



10. Localize, no quadro abaixo, a relação que a preposição estabelece. 

 

 

 

a) Chorava de dor.  

__________________________________________________________ 

b) O técnico não viajou com a equipe.  

__________________________________________________________ 

c) Fiquei ouvindo o disco de Pedrinho.  

__________________________________________________________ 

d) Vou ficar dois dias em Manaus.  

__________________________________________________________ 

e) O touro investiu contra a multidão.  

___________________________________________________________ 

f) A menina falava com grande desembaraço.  

___________________________________________________________ 

 

 

POSSE – MODO – CAUSA – COMPANHIA – LUGAR – OPOSIÇÃO  


