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Segunda-feira 

Fixação de conteúdo  
 

 

 Pronome pessoal  
 
1. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas pelos pronomes adequados. 
a) Joana e Sandra assistiram ao novo filme no cinema. 

______________________________________________________________________________ 

b) Eu e Patrícia viajamos no feriado. 

______________________________________________________________________________ 

c) A menina nada na piscina do clube. 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Observe os pronomes destacados e complete as frases com substantivos adequados. 
a) __________________________________foi para a escola. Ela estuda muito.  

b) __________________________________brincam todos os dias. Elas são legais.  

c) __________________________________não foram à escola. Eles estavam doentes.  

d) __________________________________fizemos o dever juntas. Nós acertamos tudo. 

 

3. Complete as frases com pronomes. 

a) ________ não fui bem na prova de Matemática.  

b) ________ jogaram futebol no campinho.  

c) ________ é uma boa jogadora.  

d) ________ vamos ao clube no sábado. 

 
4) Escreva uma frase, no tempo verbal: futuro, utilizando as seguintes palavras:  
 sorvete – chocolate – nós  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Copie os exercícios em seu caderno e responda. 
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Segunda-feira 

 Fixação de conteúdo  
 

 

1) Arme e efetue: 

a) 4 232 + 2 546= 

b) 3 248 + 5 621= 

c) 1 265 + 2 052= 

d) 1 231 + 6 465= 

e) 6 037 + 768= 
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