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1- Leia:
08 de julho – Dia do Padeiro e do Panificador
O que seria do nosso café da manhã sem o padeiro e o panificador? Eu não posso ficar
sem um pãozinho quentinho, com casquinha crocante e miolo macio, huuummm… Só de
pensar nisso, já fico com água na boca. O pão é um dos alimentos mais consumidos no
mundo todo, mas, para ter pão fresquinho todos os dias em nossa mesa, o padeiro precisa
ser o primeiro a acordar. Seu trabalho começa cedo: ele prepara a massa com farinha,
água, sal e fermento e espera o pão assar. Alguns padeiros ainda precisam ter a
habilidade de fazer diferentes tipos de pão, como o pão doce, o integral, o light (para os
que querem manter a forma), pão com frutas, nozes ou gotas de chocolate, pão de forma,
pão de mel, etc. É pão que não acaba mais! Acho que eu nunca poderia ser padeiro, pois
eu não conseguiria parar de comer essas delícias!
Disponível em: <http://meninomaluquinho.educacional.com.br>.
*Agora faça o que se pede.
a) Há um pronome possessivo no trecho:
(

) “O que seria do nosso café da manhã sem o padeiro e o panificador?”

(

) “Eu não posso ficar sem um pãozinho quentinho […]”

(

) “[…] eu não conseguiria parar de comer essas delícias!”

b) Na oração “Seu trabalho começa cedo […]”, o pronome possessivo “Seu”:
(

) retoma “o padeiro”.

(

) anuncia “o padeiro”.

(

) interpela “o padeiro”.

c) Na passagem “[…] pão fresquinho todos os dias em nossa mesa […]”, o pronome
possessivo flexiona-se:

(

) em gênero

(

) em número

(

) em gênero e número

d) Na passagem acima, o pronome possessivo refere-se:
(

) à 1ª pessoa do plural.

(

) à 2ª pessoa do plural.

(

) à 3ª pessoa do plural.

3- Marque a alternativa que classifica corretamente os pronomes destacados, na ordem
em que se encontram na frase a seguir.
Eu saí com a minha mãe e depois nós nos divertimos muito em um parque.
( ) Pronome pessoal do caso reto – pronome possessivo – pronome pessol do caso
oblíquo – pronome pessoal do caso reto.
( ) Pronome pessoal do caso reto – pronome possessivo – pronome pessoal do caso reto
– pronome pessoal do caso oblíquo.
( ) Pronome pessoal do caso reto – pronome pessoal do caso reto – pronome possessivo
– pronome pessoal do caso oblíquo.
4- Complete as frases com um pronome demonstrativo adequado.
a) ______________ caneta é minha mas, _____________ caneta é sua.
b) ______________ carro é do meu pai.
c) Por que Maria fez ___________________?
5- Leia a frase abaixo e analise bem as palavras em destaque.
Meu pai é muito honesto.
*Classifique as palavras gramaticalmente, assinalando a sentença verdadeira.
( ) Pronome, substantivo, verbo.
( ) Pronome, substantivo, adjetivo.
( ) Pronome, adjetivo, substantivo.
6- Revisar os conteúdos trabalhados.

Ciente:____________________________

