
 

 

Nível: A2 

Um menino indiano 

1. Lê a informação abaixo.  

 

Pronomes pessoais do complemento 

direto 

Eu – me 

Tu – te 

Ele/Ela/Você – se 

Nós – nos 

Eles/Elas/Vocês – os, as, se 

 

Exceções: 

� Quando o verbo termina em -m, -õe, -

ão e a seguir vem o pronome -o(s), -a(s), 

acontece isto: 

• comem peras � comem-nas 

• dão prendas � dão-nas 

• põe a mesa � põe-na 

� Quando o verbo termina em -r, -s, -z e a 

seguir vem o pronome –o(s), -a(s), 

acontece isto: 

• comer o bolo � comê-lo 

• limpámos a sala � limpámo-la 

• traz o jornal � trá-lo 

 

 Pronomes pessoais do complemento 

indireto 

Eu – me 

Tu – te 

Ele/Ela/Você – lhe 

Nós – nos 

Eles/Elas – lhes 

 

Exemplo: 

Vou telefonar à Isabel.  

Vou telefonar-lhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Completa o texto com a forma correta dos pronomes. 
 

 

Raju, um menino indiano, estava 

desaparecido desde abril de 2012 e jamais pensou 

que seria graças à McDonald’s que voltaria encontrar 

os seus pais. 

O jovem, que vivia como pedinte nas ruas de 

uma cidade na Índia, encontrou uma senhora que 

quis ajudá-_______ (1). Os dois entraram num 

estabelecimentos do McDonald’s. 

“Vi-_______ (2) na rua a vender balões e em vez de lhe dar dinheiro decidi pagar-lhe 

uma refeição”, conta Shaheena Attarwalla. O gerente da loja terá dito, porém, que não 

permitia que pessoas daquelas entrassem no seu restaurante. “O gerente dirigiu-se à porta, 

abriu-_______ (3) e mandou-_______ (4) sair”. 

Indignada, a mulher decidiu denunciar o caso através do Facebook. A situação ganhou 

tal visibilidade que as imagens da criança percorreram todo o país e criou-se uma campanha 

contra a McDonald’s exigindo um pedido de desculpa. 

As imagens chegaram à sua terra natal. O pai e vizinhos reconheceram-no 

imediatamente. Hasnain Musharraf, que defende ser o pai da criança, conta que nem queria 

acreditar quando viu o filho na televisão. O rapaz estava desaparecido desde 2012 e, apesar de 

terem feito denúncia na polícia, nunca chegaram a encontrá-_______ (5). 

Embora o jovem tenha assumido um novo nome, a polícia confirma que existem gangs 

que roubam crianças e forçam-nas a mentir sobre a sua idade e o seu nome. 

http://www.noticiasaominuto.com/ (Texto adaptado) 

 

3. Reescreve as frases substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome 
correto.  
ATENÇÃO: o verbo pode sofrer alterações.  

 

1) O menino comeu o hambúrguer. 

_______________________________________________________________________. 



 

 

2) Eles visitam a avó todos os dias. 

_______________________________________________________________________. 

3)  Vou confessar à Isabel os meus sentimentos.  

_______________________________________________________________________. 

4) Filho, traz as torradas para a mesa, por favor. 

_______________________________________________________________________. 

5) Os meus filhos põem o gato no sofá. 

_______________________________________________________________________. 

6) Tu convences o João a vir ao concerto? 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) –lo; 2) –o; 3) –a; 4) –o/–nos; 5) –lo.  

3. 1) O menino comeu-o. 2) Eles visitam-na todos os dias. 3) Vou confessar-lhe os meus sentimentos. 4) Filho, trá-las 

para a mesa, por favor. 5) Os meus filhos põem-no no sofá. 6) Tu convence-lo a vir ao concerto? 


