
Nome: _______________________________________  Data: _________________________ 
Professora: _________________________________  4ª série: __________ 
 
 
 
 
1. Observe: 
 

O rei tinha quase tudo. 
Ele tinha terras, exércitos e muito ouro. 
 

A palavra ele substitui o substantivo rei. Ele é um pronome. 
 

Ele é um pronome pessoal. 
Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, oblíquo e de tratamento. 
 

 Pessoa Pronomes pessoais do 
caso reto 

Pronomes pessoais do 
caso oblíquo 

 
Singular 
 

1ª 
2ª 
3ª 

eu 
tu 
ele, ela, você 

me, mim, comigo 
te, ti, contigo 
o, a, lhe, se, si, consigo 

 
Plural 

1ª 
2ª 
3ª 

nós 
vós 
eles, elas, vocês 

nos, conosco 
vos, convosco 
os, as, lhes, se, si, consigo 

 

2- Substitua os substantivos por pronomes pessoais e reescreva as frases. 
 
a-) O príncipe e a princesa foram passear pelo jardim do castelo. 
____________________________________________________________________________ 
b-) O soldado e eu queríamos conversar com o rei. 
____________________________________________________________________________ 
c-) A súdita ficou triste porque aprisionaram seu amado. 
____________________________________________________________________________ 
d-) O menino conhece alguma história sobre reis? 
____________________________________________________________________________ 
 
3- Complete com pronomes pessoais do caso reto. 
a-) __________________________ jogaram bola pelos campos do castelo. 
b-) __________________________ cantam muito bem. 
c-) __________________________ vendeste a vaquinha? 
d-) __________________________ nunca fui ao baile real. 
e-) __________________________ gostamos de freqüentar a biblioteca. 
 
4- Veja o que muda em cada frase. Faça o mesmo nas frases seguintes: 

Encontrei o rei naquela manhã.                   Encontrei-o naquela manhã. 
  Lavei as frutas ontem.                               Lavei-as ontem. 
  Vou soltar os pássaros.                             Vou soltá-los. 
a-) Encontrei a moça fazendo uma cavalgada._______________________________________ 
b-) Comi todo o lanche.__________________________________________________ 
c-) A criança olhou para mim com carinho.__________________________________________ 
d-) O menino entregou o presente ao rei.___________________________________________ 
e-) Ana levou Mariana e Sofia para passear._________________________________________ 
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Nome: ________________________________________Data:____________________ 
Professora: _________________________________ Série: _________________  
 
 
 
 
1- Copie as frases substituindo os substantivos por pronomes pessoais do caso reto. 
 

a-) Mariana só comeu o sanduíche. 
_________________________________________________________________ 
b-) Matheus recebeu a encomenda pelo correio. 
_________________________________________________________________ 
c-) Jackson e Gabriel conversam na varanda da sala. 
_____________________________________________________________________________ 
d-) Lorenna e eu andamos a cavalo. 
_____________________________________________________________________________ 
e-) Eu e Guilherme levamos um susto. 
_____________________________________________________________________________ 
f-) Mamãe e eu arrumamos a cozinha. 
_____________________________________________________________________________ 
 

2- Complete as frases com pronomes pessoais do caso reto. 
 

a-) Victória e eu fomos ao cinema.____________ gostamos do filme. 
b-) Érick foi o vencedor. ____________ ganhou o troféu. 
c-) Marina e Giovana são irmãs. ___________ não são gêmeas. 
d-) Maurilio levou um tombo. __________ se machucou. 
 

3- Sublinhe os pronomes pessoais do caso oblíquo nas frases. 
 

a-) Eu me emocionei muito. 
b-) João Lucas lhe pediu um pedaço de bolo. 
c-) Antonia não nos contou nada. 
d-) Esse presente é para mim ou para ela? 
e-) Não te empresto mais o meu lápis. 
 

4- Substitua os nomes em destaque pelos pronomes oblíquos: o, a, os, as. 
 

a-) Consertou a lapiseira?  Sim, consertei-a para você. 
b-) Comprou as frutas? Sim,______________________ na feira. 
c-) Allan, já regou a horta? ________________________ hoje de manhã. 
d-) Já lavou o tênis, Mateus? Claro! _____________________ no tanque. 
e-) Ian, já arrumou o quarto? Sim, ______________________ logo que levantei. 
 
5- Use a sua criatividade e escreva frases usando o grupo de palavras: 
 
 
 

 

 
 
 

 

festa      comigo   Isadora 

recado   nos   avisar   tarde 


