
 
 

Sugestão: estes exercícios devem ser feitos depois de estudar a Unidade 1 por completo do livro- 
texto Muito Prazer. 

 
Unidade 1 - I 

 
Observações: 1Tu é usado, na conversação, em apenas algumas regiões do Brasil, por 
isso não será praticado nestes exercícios. 

 
2 e 3 você e a gente são usados na conversação atual. Eles não são considerados 

pronomes pessoais pela gramática tradicional, mas sim pronomes de tratamento. 
Na conversação, você = tu e o verbo = pronome ‘ele/ela’. 
Exemplo: Ele é professor. Você é aluno. [você = a pessoa com quem falamos. Você 
substitui o pronome Tu. É possível usar você em lugar do pronome tu em todas as 
regiões do Brasil.]  
 
Na conversação, a gente = nós. A gente é de uso informal. O verbo conjugado fica 
igual ao dos pronomes você/ ele/ ela. 
Exemplo: Nós somos professoras/ professores. A gente é professora/ professor. [a gente 
= a pessoa que fala = nós] 

4 Vós não é usado na conversação atual. 

Exemplos 
Eu sou argentino 
Ele é russo 
Ela é americana 
Você é chinês 
A gente é brasileira 
Nós somos brasileiros 
Eles são colegas1 
Elas são dentistas 
Vocês são motoristas 

 
1 Algumas palavras que terminam em a, como: colega, dentista, motorista podem ser d o  g ê n e r o  
feminino ou  masculino. A distinção é feita com o uso do artigo definido. Exemplo: o colega (homem), a 
colega (mulher), os colegas (homens ou homens + mulheres), as colegas (mulheres). 

Pronomes pessoais Verbo no presente do indicativo 
Ser 

Eu 
Tu1 

Você2/ ele/ela 
A gente3 

Nós 
Vós4 

Eles/ elas 

Sou 
És 
É  

 É 
Somos 
Sois 
São 
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Exercícios 
1. Complete as frases com o pronome pessoal adequado: 

a.   sou advogado. 
b.   são médicos. [1 homem + 1 mulher] 
c.   é secretária. 
d.   é enfermeira. [= nós, informal] 
e.   é engenheira. 
f.   somos advogados. 
g.   são escritores. [2 homens] 
h.   são motoristas. [2 mulheres] 
i.   é dentista [1 homem] 
j.   é motorista. [1 mulher] 
k.   é professor? [a pessoa com quem falamos] 
l.   são dentistas? [as pessoas com quem falamos] 

 
2. Complete as frases com o verbo ser: 

a. Nós chineses. 
b. Eles professores. 
c. Eu dentista. 
d. Elas advogadas. 
e. A gente espanhola. 
f. Você escritora? 
g. Vocês argentinas? 
h. Ele médico. 
i. Ela francesa. 
k. Nós japoneses. 
l. Eu motorista. 

 
Unidade 1 - II 

Artigo definido 
Masculino singular Masculino plural Feminino singular Feminino plural 

O Os A As 
Observação: O artigo definido é usado antes de substantivos e pode ser usado antes de 
pronomes adjetivos possessivos e de nomes próprios. O uso não é obrigatório antes de 
possessivos adjetivos e nomes próprios. 

 
Exemplos 
O apelido.  
O Zé. 
Os nomes.  
O José e a Carla.  
A caneta. 
As colegas. 
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Exercício 
1. Complete as frases com o artigo definido adequado: 

a.   nome. 
b.   sobrenomes. 
c.   apelido. 
d.   dentista. [mulher] 
e.   colegas. [homem + mulher] 
f.   motoristas. [mulheres] 
g.   caneta. 
h.   nomes. 

Unidade 1 - III 

 
 

Observação: O artigo indefinido é usado antes de substantivos. 
Exemplos 
Um apelido. 
Uns apelidos. 
Uma caneta. 
Umas canetas. 

 
Exercício 
1. Complete as frases com o artigo indefinido adequado: 

a.   nome. 
b.   sobrenomes. 
c.   apelido. 
d.   dentista. [mulher] 
e.   colegas. [homem + mulher] 
f.   motoristas. [mulheres] 
g.   caneta. 
h.   nomes. 

Artigo indefinido 
Masculino singular Masculino plural Feminino singular Feminino plural 

Um Uns Uma Umas 
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Unidade 1 - IV 

 
 

1Tu é usado só em algumas regiões do Brasil, mas Teu(s)/ Tua(s) são usados em  todo 
o Brasil. Na conversação informal, pode-se usar você com teu(s)/ tua(s).  

 
Exemplo: 

você com teu você com seu 
A: - Você é o João? 
B: - Sou. 
A: - Teu sobrenome é Martins? 
B: - É. 

A: - Você é o João? 
B: - Sou. 
A: - Seu sobrenome é Martins? 
B: - É. 

 
2 Vós e Vosso(s)/ Vossa(s) não são usados na conversação atual. 
 

O pronome adjetivo possessivo concorda com o substantivo em gênero (feminino e 
masculino) e número (singular e plural). 
 
Os substantivos terminados em a precisam de contexto para o uso do feminino ou do masculino. 

Pronome pessoal Pronome adjetivo possessivo 
Eu 
Tu1 

Você 
Ele 
Ela 
Nós 
Vós2 

Vocês 
Eles 
Elas 

Meu(s) / Minha(s) 
Teu(s) / Tua(s) 
Seu (s) / Sua(s) 
Seu (s) / Sua(s) 
Seu (s) / Sua(s) 

Nosso(s) / Nossa(s) 
Vosso(s) / Vossa(s) 

Seu(s) / Sua(s) 
Seu (s) / Sua(s) 
Seu (s) / Sua(s) 
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Exemplos: 
(Eu) O meu pai é japonês. [pai: masculino singular] 
(Eu) Os meus colegas são médicos. [colegas médicos: masculino plural] 
(Eu) A minha mãe é chinesa. [mãe: feminino singular] 
(Eu) As minhas colegas são médicas. [colegas médicas: feminino plural] 
 
 
(Tu/ Você) O teu nome é João? [nome: masculino singular] 
(Tu/ Você) Os teus colegas são espanhóis? [colegas espanhóis: masculino plural] 
(Tu/ Você) A tua caneta é japonesa? [caneta: feminino singular] 
(Tu/ Você) As tuas colegas são brasileiras? [colegas brasileiras: feminino plural]  
 
 
(Você(s)/ Ele/ Ela) O seu médico é o Jorge. [médico: masculino singular] 
(Você(s)/ Ele/ Ela) Os seus colegas são chineses. [colegas chineses: masculino plural] 
(Você(s)/ Ele/ Ela) A sua dentista é a Ana. [dentista Ana: feminino singular] 
(Você(s)/ Ele/ Ela) As suas colegas são francesas. [colegas francesas: feminino plural] 
 
(Nós) O nosso pai é advogado. [pai: masculino singular] 
(Nós) Os nossos colegas são engenheiros. [colegas engenheiros: masculino plural] 
(Nós) A nossa mãe é enfermeira. [mãe: feminino singular] 
(Nós) As nossas colegas, Joana e Carla, são motoristas. [colegas, Joana e Carla: feminino plural] 
 
O artigo definido antes do pronome adjetivo possessivo é facultativo. 
 

Exercício 
1. Complete as frases com o artigo definido + o pronome adjetivo possessivo adequado: 

a. (eu) nome é Gabriela. 
b. (nós) colegas são argentinos. 
c. (você)  sobrenome é Souza? 
d. (ele) apelido é Beto. 
e. (elas) mãe é brasileira. 
f. (eles) colegas são japoneses. 
g. (vocês) pai é engenheiro? 
h. (vocês) colegas são dentistas. [mulheres] 
i. (eu) caneta é chinesa. 
j. (nós) mãe é advogada. 
k. (eu) pais são espanhóis. [pais = pai + mãe] 
l. (você) caneta é japonesa. 
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Respostas 
Unidade 1 - I – exercício 1 

a. Eu 
b. Eles 
c. Ela 
d. A gente 
e. Ela 
f. Nós 
g. Eles 
h. Elas 
i. Ele 
j. Ela 
k. Você 
l. Vocês 

 
Unidade 1 - I – exercício 2 

a. somos 
b. são 
c. sou 
d. são 
e. é 
f. é 
g. são 
h. é 
i. é 
j. somos 
k. sou 

 
Unidade 1 - II – exercício 1 

a. o 
b. os 
c. o 
d. a 
e. os 
f. as 
g. a 
h. os 

 
Unidade 1 - III – exercício 1 

a. um 
b. uns 
c. um 
d. uma 
e. uns 
f. umas 

 
 

g. uma 
h. uns 

 
Unidade 1 - IV – exercício 1 

a. O meu 
b. Os nossos 
c. O seu (o teu) 
d. O seu 
e. A sua (a tua) 
f. Os seus (os teus) 
g. O seu (o teu) 
h. As suas (as tuas) 
i. A minha 
j. A nossa 
k. Os meus 
l. A sua (a tua) 
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