
 
 

1. CONTEÚDO 
 

- Pronomes e Verbos. 
 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 
 
Estude pela Gramática e pelos resumos do caderno. 

 
 

 
3. FORMA DE AVALIAÇÃO:  

 

- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá o valor 
máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Fazer com que o aluno saiba identificar, classificar e reconhecer as classes 

gramaticais dos pronomes e dos verbos em textos. 
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1)Marque a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta. 
 
a) É difícil, para mim, praticar certos exercícios físicos 
b) Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer 
c) Os chinelos da aposentadoria não são para ti 
d) Quando a fatura do cartão chegou, eu caí em si 
e) Para tu não teres aborrecimentos, evita o excesso de velocidade 
 
2)Toda pessoa deve responder pelos compromissos assumidos’’ a palavra destacada é: 
 
a) Pronome adjetivo indefinido 
b) Pronome substantivo indefinido 
c) Pronome adjetivo demonstrativo 
d) Pronome substantivo demonstrativo 
e) Nenhuma alternativa acima está correta 
 
3)Complete com os pronomes e indique a opção correta dentre as indicadas abaixo: 
 
1. De repente, deu-lhe um livro para…..ler 
2. De repente, deu um livro para…… 
3. Nada mais há entre…..e você 
4. Sempre houve entendimentos entre……e ti 
5. José, espere, vou….. 
 
a) Ele, mim, eu, eu, consigo 
b) Ela, eu, mim, eu, contigo 
c) Ela, mim, mim, mim, com você 
d) Ela, mim, eu, eu, consigo 
e) Ela, mim, eu, mim, contigo 
 
4)Em ‘’O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos seus convidados’’. Temos: 
 
a) Dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 
b) Um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 
c) Dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 
d) Um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo 
e) Dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos 
 
5)Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição: 
 
I. O rapaz _______ falei estuda na mesma sala que você. 
II. O homem perdeu a esposa, a _______ tanto amava. 
III. Foi ela _______ me trouxe presentes. 
IV. Ele _______ me avisou sobre o concurso. 
V. As pessoas _______ trabalho são agradáveis. 
 
6)Na ordem, devem ser empregados: 
 
a) com quem – quem – quem – a quem – de quem. 
b) de quem – qual – a que – quem – cujo. 
c) quem – a quem – quem – quem – com quem. 
d) sobre o qual – quem – a que – que – com as quais. 
e) de quem – a quem – quem – quem – com quem. 
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7)Explique quando se usa os pretérito mais-que-perfeito, imperfeito e perfeito do indicativo. Dê um exemplo de uso de cada. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________   

 
8)Explique o que indica o uso do modo subjuntivo e de seus tempos. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 
9)Explique como se conjuga e qual é o uso do modo imperativo. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 


