
 

 

Nível: A2 

Pronomes depois do verbo 

Instrução: Preenche os espaços com a forma correta do pronome. 

 

1. Nunca mais soube nada do Pedro. Vou telefonar- ___ esta noite. 

2. O pai faz sempre o jantar, mas é a mãe que faz as compras. Por isso, quando sai para o 

supermercado, a mãe pergunta-___ sempre: «O que queres  para o jantar, querido?»  

3. O Tiago telefonou-___ hoje de manhã. Tu deste-__ o meu número de telefone? 

4. O Manuel é muito forreta. Não gosta de gastar dinheiro, mas ontem pagou-___ o jantar, 

acreditas? Achas que ele quer namorar comigo? Se ele começar com esse tipo de conversa, 

digo-___  logo que não. 

5. O que se passa aqui? Para que são estes gritos? Porque estão a chorar? Por favor, contem-

___ o que se está a passar aqui! 

6. Não consigo ler estas letras assim tão pequeninas. Passa-___ os óculos, se faz favor. 

7. Ainda era muito cedo para a reunião, mas o empregado disse-___ que podíamos entrar para 

a sala e esperar aí. 

8. Antigamente, os professores eram muito severos com os alunos e batiam-___ muito. 

9. Desculpa, mas não sobraram pipocas. A Matilde comeu-__ todas… 

10. Então? Só agora é que chegam? Disseram-___ para estarem aqui às 8h e chegam aqui uma 

hora depois? Como é que é?! 

11. Não posso ir trabalhar. Dói-___ a cabeça horrivelmente. 

12. O Zé não pôde telefonar. Roubaram-___ o telemóvel no aeroporto. 

13. Olha, mãe, há aqui tantos pombos!... Posso atirar-___ estes bocadinhos de pão? 

14. Vês? Andas aos saltos e já caíste! Eu avisei-___ mais do que uma vez, mas tu és teimoso! 

15. A televisão não funciona. O Zé andou aí a mexer nuns fios e estragou-___.  

16. O Ricardo é um herói, não sabias? Ontem, na praia, viu um menino a ser levado pelas 

ondas. Atirou-se logo à água e salvou-___. 

17. O Sérgio é um homem muito viajado e experiente. A vida ensinou-___ muitas coisas, umas 

boas, outras más. 

18. No meio da discussão, a Maria disse ao marido que já não gostava dele. Isso magoou-___ 

muito. Mas, passado uns dias, ela pediu-___ desculpas e ficou tudo em bem. 

 

 

 

 

Soluções: 1. lhe; 2. lhe; 3. me, lhe; 4. me, lhe; 5. me; 6. me; 7. nos; 8. lhes; 9. as; 10. vos; 11. me; 12. lhe; 13. lhes; 

14. te; 15. a;  16. o; 17. lhe; 18. o, lhe 


