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Estudante realize as atividades no seu caderno. 

 

7º ano 

Revisando os pronomes pessoais, leia o quadro abaixo. 

Os pronomes EU e MIM referem-se à mesma pessoa do discurso, mas têm usos diferentes. 
Observe.  
Empreste o disco para EU ouvir.  
EU  é sujeito do verbo, função exercida pelos pronomes pessoais retos.  
Empreste o disco para MIM.  
MIM atua como complemento de um verbo ou de um nome, função exercida pelos pronomes 
pessoais oblíquos. 

 

1- Considerando essas informações, copie no caderno os períodos a seguir e substitua a estrela 

(★) por EU ou MIM em cada caso.  

a) Envie todos os arquivos para ★ armazenar. 

b) Vamos reunir todos para ★ explicar as novas regras.  

c) As regras serão explicadas para ★ hoje à tarde.  

d) Pediram para ★ revisar o texto.  

 

    Você deve ter percebido pela atividade anterior que os pronomes, além de se referirem às 
pessoas do discurso (1ª,2ª e 3ª pessoas), têm funções importantes na construção de um texto, 
pois ajudam na retomada de palavras mencionadas anteriormente. Isso permite ao leitor ou 
ouvinte estabelecer relações sobre o que está sendo dito e acompanhar o desenvolvimento do 
assunto mais claramente. Agora, conheça o pronome possessivo. 
 

PRONOMES POSSESSIVOS 

 Singular Plural 

Número Pessoa Masculino Feminino Masculino Feminino 

Singular 1ª Meu minha meus minhas 

2ª Teu Tua teus Tuas 

3ª Seu sua seus Suas 

Plural 1ª Nosso nossa nossos Nossas 

2ª Vosso vossa Vossos vossas 

3ª seu sua seus Suas 

 



 

 

3- Leia a tira abaixo  

 

 
a) Quantas vezes são empregados pronomes possessivos no texto? 
b) No primeiro quadrinho, Calvin diz sua casa, e Susie, a amiga dele, diz minha casa. Nesse 
quadrinho, eles estão falando de casas diferentes? 
c) Por que, então, eles não empregam o mesmo pronome? 
d) Destaque da tira um pronome de tratamento. 

 

4- Circule os pronomes possessivos presentes nas frases abaixo: 

a) Nossas brincadeiras são as nossas alegrias. 

b) Seus pedidos serão atendidos. 

c) Meus amigos e minhas amigas chegaram. 

d) Esse é o meu lanche. Você não trouxe o seu? 

e) Ele não marcou pontos para a nossa equipe. 
 

5- Leia a tirinha  

 

a) Os pronomes possessivos (meu, minha, seu, sua, nosso, etc.) comumente indicam posse. No 

contexto da tira acima o uso do pronome SEU indica uma relação de posse? 

b) Como podemos interpretar a expressão “Seu metido!” No contexto da tira?  

 

 

 

 


