
 

 

 

SEXTA-FEIRA – 02 DE OUTUBRO DE 2020 

 
Revisão de Língua Portuguesa:  

 

PRONOMES 

 

Os pronomes pessoais indicam as pessoas gramaticais, também chamadas de 
pessoas do discurso (eu, tu, ele, nós, vós, eles). Eles podem pertencer ao caso reto e 
ao caso oblíquo. Para cada pronome reto, há um correspondente no caso oblíquo. 
Veja a explicação! Acesse o link abaixo e assista ao vídeo sobre pronomes pessoais. 

https://youtu.be/c5y6XcCVS2Y 
 
Leia um trecho da obra de Monteiro Lobato.  
 

A Casa dos Pronomes 
 

— Chega de Adjetivos — gritou a menina. — Eu não sei por que tenho 

grande simpatia pelos Pronomes, e queria visitá-los já.  

— Muito fácil — respondeu o rinoceronte. — Eles moram naquelas 

casinhas aqui defronte. A primeira, e menor, é a dos Pronomes Pessoais.  

E todos se dirigiram para a casa dos Pronomes Pessoais enquanto 

Quindim ia explicando que os Pronomes são palavras que também não 

possuem pernas e só se movimentam amarradas aos Verbos.  

Emília bateu na porta — toque, toque, toque.  

Veio abrir o Pronome Eu.  

— Entrem, não façam cerimônia.  

Narizinho fez as apresentações.  

— E os seus companheiros, os outros Pronomes Pessoais? — perguntou 

Emília.  

— Estão lá dentro, jantando. 
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 À mesa do refeitório achavam-se os Pronomes Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, 

Ela e Elas. Esses figurões eram servidos pelos Pronomes Oblíquos, que 

tinham o pescoço torto e lembravam corcundinhas.  

Os meninos viram lá o Me, o Mim, o Comigo, o Nos, o Conosco, o Te, o 

Ti, o Contigo, o Vos, o Convosco, o O, o A, o Lhe, o Se, o Si e o Consigo – 

dezesseis Pronomes Oblíquos.  

— Sim, senhor! Que luxo de criadagem! — admirou-se Emília.  

— Cada pronome tem a seu serviço vários criadinhos oblíquos...  

— E ainda há outros serviçais, os Pronomes de Tratamento  

— disse Eu. — Lá no quintal estão tomando sol os Pronomes Você, 

Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade e outros. [...]  

Monteiro Lobato (Emília no país da gramática, Brasiliense)  

 

ATIVIDADE  

  

Com base no texto lido, responda às questões abaixo:  

 

1. Onde se passa a história que você leu?  

 

2. Quem ensinou o caminho para a casa dos Pronomes Pessoais?  

 

3. Qual a explicação que Quindim deu sobre os Pronomes?  

 

4. Quem abriu a porta para Emília?  

 

5. Escreva o nome dos Pronomes que estavam jantando.  

 

6. Quem eram os criados dos Pronomes Pessoais?  

 

7. Quais os outros serviçais que trabalhavam para os Pronomes 

Pessoais?  

 

 
 

Revisão de Matemática:  
 

Resolvam as situações problemas. Quero ver com se saem, mas se 
tiverem dúvidas, não hesitem em me chamar no whatsApp. 



 

 

 
 
 
 

Leitura da semana: “Tem bicho no circo” 
 

Texto: Ziraldo 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7fb5dda4-3170-
4a10-a3fa-63488d16efc5  
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