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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Pronomes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Após ouvir a canção grife todos os pronomes. 

2.Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 

 

Eu gosto de você 

E gosto de ficar com você 

Meu riso é tão feliz contigo 

O meu melhor amigo 

É o meu amor... 

E a gente canta 

E a gente dança 

E a gente não se cansa 

De ser criança 

A gente brinca 

Na nossa velha infância... 

 

Seus olhos meu clarão 

Me guiam dentro da escuridão 

Seus pés me abrem o 

caminho 

Eu sigo e nunca me sinto só... 

 

Você é assim 

Um sonho pra mim 

Você é assim... 

Você é assim... 

Você é assim... 

 

 

 

Velha infância: Tribalistas 

Você é assim 

Um sonho pra mim 

E quando eu não te vejo  

Eu penso em você 

Desde o amanhecer 

Até quando eu me deito... 

 

Eu gosto de você 

E gosto de ficar com você 

Meu riso é tão feliz contigo 

O meu melhor amigo 

É o meu amor... 

 

E a gente canta 

E a gente dança 

E a gente não se cansa 

De ser criança 

Da gente brincar 

Na nossa velha infância... 

 

Seus olhos meu clarão 

Me guiam dentro da escuridão 

Seus pés me abrem o caminho 

Eu sigo e nunca me sinto só... 

 

Você é assim 

Um sonho pra mim 

Quero te encher de beijos 

Eu penso em você 

Desde o amanhecer 

Até quando eu  me deito... 

 

 

 



www.acessaber.com.br 

a.(   )A palavra “EU” que é repetida várias vezes na canção é classificada como 

pronome pessoal do caso reto.  

b.(   ) Os pronomes pessoais oblíquos encontrados na música são:mim, contigo, me, 

te.  

c.(   ) Não há pronomes possessivos na canção.  

d.(   ) Na canção temos os pronomes possessivos : meu/ seus.  

e. (   )Há apenas um Pronome Pessoal Recíproco que é o “SE”.  

f. A palavra “você” que aparece na canção pode ser classificada como pronome de 

tratamento.  

3.Encontre pronomes interrogativos e indefinidos no caça-palavras abaixo, em 

seguida, escreva uma (1) oração para cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Recorte 20 pronomes de revistas ou jornais e com orientação de seu(ua) 

professor(a) faça a classificação destes. 
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5.Agora é hora de criar! 

Produza um poema com os pronomes que você recortou. Seja criativo! Caso queira 

inspiração,  faça a leitura do poema intitulado: Sinfonia dos Pronomes de Dauva 

Saudo-  disponível em: 

http://www.recantodasletras.com.br/poesiasdeamizade/2862096 

Seu poema deverá conter rimas e 4 estrofes sendo:  2 quartetos e 2 tercetos 

( soneto). Bom trabalho! 

 


