
 

 

Sugestão: estes exercícios devem ser feitos depois de estudar a Unidade 3 por completo do livro- 
texto Muito Prazer. 

 
Unidade 3 – I 

Pronomes adjetivos 
possessivos 

Ele Eles Ela Elas 
Dele Deles Dela Delas 

Observação: Dele(s) e dela(s) não são considerados pronomes possessivos adjetivos 
pela gramática tradicional, mas sim uma contração da preposição de + ele(s) e de + 
ela(s). 

 
Exemplos 
(ele) O pai dele. (eles) O pai deles. 
(ele) A mãe dele. (eles) A mãe deles. 
(ele) Os irmãos dele. (eles) Os irmãos deles. 
(ele) As irmãs dele. (eles) As irmãs deles. 

 
(ela) O pai dela. (elas) O pai delas. 
(ela) A mãe dela. (elas) A mãe delas. 
(ela) Os irmãos dela. (elas) Os irmãos delas. 
(ela) As irmãs dela. (elas) As irmãs delas. 

 
Exercício 
1. Complete as frases com o pronome adequado: 

a. (ele) A namorada é a minha irmã. 
b. (ela) Os irmãos são solteiros. 
c. (ela) O marido é professor. 
d. (eles) A mãe precisa usar o computador agora. 
e. (ele) As amigas estudam francês. 
f. (elas) A irmã é a Paula. 
g. (ela) Os colegas mandam e-mails sempre. 
h. (eles) O irmão é japonês. 
i. (elas) A amiga é a Solange. 
j. (eles) Os professores falam espanhol. 
k. (ele) Os pais são meus professores. 
l. (ela) O filho é meu aluno. 

Unidade 3 – II 
Pronomes interrogativos 

Pessoa Lugar Número 
(idade) 

Nome/profissão/nacionalidade/ 
telefone/e-mail 

Horas 

Quem? Onde? Quantos? Qual? Que? 
Observação: Alguns dos pronomes acima não são considerados pronomes 
interrogativos  pela  gramática  tradicional,  mas  aqui  usamos  esta  nomenclatura  por 
questões didáticas. 
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Exemplos 
Quem é ele? (É) o João Pedro. 
Onde ele mora? Em São Paulo. 
Quantos anos ele tem? 39. 
Qual é o sobrenome dele? (É) Nóbrega. 
Qual é a profissão dele? Ele é médico. [A profissão dele é médica.]1 

Qual é a nacionalidade dele? Ele é brasileiro. [A nacionalidade dele é brasileira. ou 
É brasileira.]2 

Qual é o telefone dele? 8888-5511. 
Qual é o e-mail dele? É joaopedro@muitoprazerlivro.br 
Que horas são? (São) três horas3. 

 
1 A resposta completa ‘A profissão dele é médica’ não é usada. 
2 A resposta completa ‘A nacionalidade dele é brasileira.’ é muito improvável, na conversação. A resposta 
‘é brasileira’ não é comum. 
3 A resposta ‘três horas’ é mais usual que ‘são três horas’. Ambas existem na conversação. 

 
Exercício 
1. Complete com o pronome interrogativo adequado: 

a.   é o nome dela? 
b.   são eles? 
c.   horas são? 
d.   você mora? 
e.   anos ela tem? 
f.   é o seu telefone? 
g.   é o e-mail deles? 
h.   mora na Argentina? – A Maria. 
i.   anos você tem? 
j.   é a sua nacionalidade? 
k.   é a sua profissão? 
l.   é o sobrenome deles? 

 

Unidade 3 – III 
Verbos irregulares da 2ª conjugação (-er) 

Presente do indicativo 
Ter Poder Querer 

Eu tenho Eu posso Eu quero 
Você/ ele/ ela tem Você/ ele/ ela pode Você/ ele/ ela quer 

A gente tem A gente pode A gente quer 
Nós temos Nós podemos Nós queremos 

Vocês/ eles/ elas têm Vocês/ eles/ elas podem Vocês/ eles/ elas querem 
Observação:   os   verbos   acima   são   muito   usados   em   português,   mas   como   são 
irregulares não seguem um modelo. 

Glaucia Roberta Rocha Fernandes, Telma de Lurdes São Bento Ferreira e Vera Lúcia Ramos  
www.muitoprazerlivro.com.br 

www.lexikos.com.br www.grfassessorialinguistica.com.br 

e-mail: comercial@lexikos.com.br 

 

http://www.muitoprazerlivro.com.br/
http://www.lexikos.com.br/
http://www.grfassessorialinguistica.com.br/
mailto:comercial@lexikos.com.br
mailto:joaopedro@muitoprazerlivro.br


 

 

Exemplos 
Ter Poder Querer 

Eu tenho 60 anos. 
Ela tem 6 anos. 
Vocês têm passaporte? 

Você pode usar o 
computador. 
A gente pode estudar 
amanhã? 
Eles podem telefonar 
agora. 

Ele quer falar com os 
amigos dele. 
Nós queremos um 
presente. 
Elas querem sair. 

 

Exercício 
1. Complete as frases com os verbos indicados: 

a. (ter) A gente passaporte. 
b. (querer) Nós estudar. 
c. (poder) Eu falar agora? 
d. (poder) Ele ligar para os amigos dele. 
e. (querer) Vocês _ telefonar? 
f. (querer) A gente viajar. 
g. (ter) Você 20 anos? 
h. (ter) Eu um álbum de fotos digital. 
i. (poder) Ela ligar agora. 
j. (querer) Eles falar. 
k. (ter) Elas muitos livros. 
l. (poder) A gente usar o computador? 

 

Unidade 3 - IV 
Preposição DE + advérbio de lugar 

De + aqui De + aí De + lá 
Daqui Daí De lá 

Observações: daqui é o lugar onde eu estou [referência → eu/ a gente/ nós]; 
daí é o lugar onde a(s) pessoa(s) com quem falamos está (estão) 

[referência → você(s)]; 
de lá é o lugar onde a(s) pessoa(s) de quem falamos está(estão) 

[referência → ele(s)/ ela(s)]. 
 

Exemplos 
(Eu estou em Londres) – Você quer um presente daqui? 
(Você está em Lisboa) – Eu quero um presente daí. 
(A Sandra está na Califórnia. Eu falo com você sobre a Sandra.) – Eu quero um 
presente de lá (onde a Sandra está). 
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Exercício 
1. Complete com a preposição DE + advérbio de lugar: 

a. Você quer um livro ? (onde eu estou) 
b. Ela pode comprar um álbum de fotos digital ? (de onde ele está) 
c. Vocês querem um presente ? (onde a gente está) 
d. Ele tem um computador . (de onde nós estamos) 
e. Eu quero uma caixa de chocolate . (de onde ela está) 
f. Eles têm um relógio . (de onde você está) 
g. Elas querem uma caneta . (de onde vocês estão) 
h. A gente quer um laptop . (de onde eles estão) 
i. (elas) Nós temos uma camiseta . (de onde elas estão) 
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Respostas 
Unidade 3 - I – exercício 1 

a. dele 
b. dela 
c. dela 
d. deles 
e. dele 
f. delas 
g. dela 
h. deles 
i. delas 
j. deles 
k. dele 
l. dela 

 
Unidade 3 - II – exercício 1 

a. Qual 
b. Quem 
c. Que 
d. Onde 
e. Quantos 
f. Qual 
g. Qual 
h. Quem 
i. Quantos 
j. Qual 
k. Qual 
l. Qual 

 
Unidade 3 - III – exercício 1 

a. tem 
b. queremos 
c. posso 
d. pode 
e. querem 
f. quer 
g. tem 
h. tenho 
i. pode 
j. querem 
k. têm 
l. pode 

 
 

 

Unidade 3 - IV – exercício 1 
a. daqui 
b. de lá 
c. daqui 
d. daqui 
e. de lá 
f. daí 
g. daí 
h. de lá 
i. de lá
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