
 
 

Sugestão: estes exercícios devem ser feitos depois de estudar a Unidade 2 por completo do livro- 
texto Muito Prazer. 

 
Unidade 2 - I 

Pronomes demonstrativos 
Masculino singular Masculino plural Feminino singular Feminino plural 

Este1 
Esse 

Aquele 

Estes 
Esses 

Aqueles 

Esta 
Essa 

Aquela 

Estas 
Essas 

Aquelas 
1 Este(s)/ Esta(s) são geralmente usados para pessoas ou objetos muito perto, mas, na 
conversação, este(s)/ esta(s) = esse(s)/ essa(s) e vice-versa. 

 
 

Exemplos 
Símbolo: 

▓ = perto 
Este(s) / Esta(s) 

▒ = mais ou menos longe 
Esse(s) / Essa(s) 

░ = longe 
Aquele(s) / Aquela(s) 

 
 

Pronomes demonstrativos + substantivo Pronomes demonstrativos + verbo ser 
(▓) 
Este homem é o Rodrigo. 
Estes meus amigos são o Carlos e o Luís. 
Esta mulher é a Carla. 
Estas minhas amigas são a Maria e a 
Cristina. 

(▓) 
Este é o Rodrigo. 
Estes são o Carlos e o Luís. 
Esta é a Carla. 
Estas são a Maria e a Cristina. 

(▒) 
Esse homem é o Paulo. 
Esses homens são brasileiros. 
Essa mulher é a Catarina. 
Essas mulheres são francesas. 

(▒) 
Esse é o Paulo. 
Esses são homens brasileiros. 
Essa é a Catarina. 
Essas são mulheres francesas. 

(░) 
Aquele homem é o meu pai. 
Aqueles homens são os meus irmãos. 
Aquela mulher é a minha mãe. 
Aquelas mulheres são as minhas irmãs. 

(░) 
Aquele é o meu pai. 
Aqueles são os meus irmãos. 
Aquela é a minha mãe. 
Aquelas são as minhas irmãs. 
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Exercício 
1. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados: 

a. (░) é a Fernanda. 
b. (▒) são os meus colegas. 
c. (░) é o Marcos. 
d. (▓) é o seu computador. 
e. (▒) é a minha dentista. 
f. (░) são as suas colegas. 
g. (▓) são os meus livros. 
h. (▒) são os teus irmãos? 
i. (░) são os nossos pais. 
j. (▒) são as minhas irmãs 
k. (▓) é a nossa médica. 
l. (▓) é o Luís. 

 
Unidade 2 – II 

Verbos regulares de 1ª conjugação (-ar) 
Presente do indicativo 

Precisar Ligar Enviar 
Eu preciso Eu ligo Eu envio 

Você/ ele/ela precisa Você/ ele/ela liga Você/ ele/ ela envia 
A gente precisa A gente liga A gente envia 
Nós precisamos Nós ligamos Nós enviamos 

Vocês/ eles/ elas precisam Vocês/ eles/ elas ligam Vocês/ eles/ elas enviam 
Observação: Para explicação do uso de você e a gente como pronomes pessoais, ver 
exercícios complementares, unidade 1 -I. 

 
Exercício 
1. Complete as frases com os verbos indicados de forma adequada: 

a. (precisar) Eu enviar um e-mail. 
b. (falar) A gente português. 
c. (mandar) Vocês cartas para os amigos? 
d. (conversar) Nós ao telefone. 
e. (conectar) Eles o computador. 
f. (ligar) Ela para uma amiga. 
g. (enviar) Você  e-mails? 
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Unidade 2 - III 
Outros pronomes demonstrativos 

▓ = perto → isto 
▒ = mais ou menos longe → isso 

░ = longe → aquilo 
Observação: isto, isso e aquilo são usados apenas com objetos. Na conversação,  isto 
= isso. 

 
Exemplos 
Isto é um carro. 
Isso é um computador. 
Aquilo é um avião. 

 
Exercício 
1. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados: 

a. (▓) é um celular. 
b. (░) é uma TV. 
c. (▓) é uma carta. 
d. (▒) é um álbum de fotos. 
e. (░) é um computador. 
f. (▒) é uma foto (fotografia). 

 
Unidade 2 - IV 

Morar Preposição EM + artigo Preposição EM + lugar1 
Eu moro 

Você/ ele/ela mora 
A gente mora 
Nós moramos 

Vocês/ eles/ elas moram 

Em + o = no 
Em + os = nos 
Em + a = na 

Em = as = nas 

Em + país masculino 
singular = no [no Brasil] 
Em + país masculino plural 
= nos [nos Estados Unidos] 
Em + país feminino 
singular = na [na França] 
Em + país feminino plural 
= nas [nas Filipinas] 

1 Observações: Há exceções para uso de preposição + artigo antes de alguns países. 
Exemplo: em Portugal. 

 
No caso de cidade, usa-se apenas a preposição EM. 
Exemplo: em São Paulo, em Tóquio, em Londres etc. 

 
Há exceções para uso da preposição EM sem artigo antes de algumas 
cidades. Exemplo: no Rio de Janeiro. 
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Exemplos 
Morar em + países Morar em + cidades 

Eu moro no Brasil. 
Ele mora na França. 
Você mora nos Estados Unidos. 
Eles moram nas Filipinas. 

 
Exceção 
A gente mora em Portugal. 

Ela mora em Londres. 
Nós moramos em Paris. 
Elas moram em Nova York. 

 
 
Exceção 
Vocês moram no Rio de Janeiro. 

 
 Exercício 
1. Complete as frases com o verbo morar e a preposição EM + artigo, quando 
necessário: 

a. Eu Pequim. 
b. Eles Moscou. 
c. A gente Estados Unidos. 
d. Nós Japão. 
e. Vocês México. 
f. Eu Rio de Janeiro. 
g. Você Portugal. 
h. Ela Berlim. 
i. Elas Inglaterra. 
j. Ele Filipinas. 
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Respostas 
Unidade 2 - I – exercício 1 

a. Aquela 
b. Esses (estes) 
c. Aquele 
d. Este (esse) 
e. Essa (esta) 
f. Aquelas 
g. Estes (esses) 
h. Esses (estes) 
i. Aqueles 
j. Essas (estas) 
k. Esta (essa) 
l. Este (esse) 

 
Unidade 2 - II – exercício 1 

a. preciso 
b. fala 
c. mandam 
d. conversamos 
e. conectam 
f. liga 
g. envia 

 
Unidade 2 - III – exercício 1 

a. Isto (isso) 
b. Aquilo 
c. Isto (isso) 
d. Isso (isto) 
e. Aquilo 
f. Isso (isto) 

 
Unidade 2 - IV – exercício 1 

a. moro em 
b. moram em 
c. mora nos 
d. moramos no 
e. moram no 
f. moro no 
g. mora em 
h. mora em 
i. moram na 
j. mora nas 
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