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Pronomes oblíquos tônicos 
 
 PREPOSIÇÃO 
PRONOME PARA DE EM POR SEM COM 

eu para mim de mim em mim por mim sem mim comigo 
ele(a)(s) para ele(a)(s) dele(a)(s) nele(a)(s) por ele(a)(s) sem ele(a)(s) com ele(a)(s) 

você(s) para você de você em você por você sem você com você 
nós para nós de nós em nós por nós sem nós conosco 

 
Exemplos: 
Ele deu o livro para mim.   (Ele me deu o livro). 
João trouxe o livro para mim. (para você, para ele, para nós, para eles) 
João gosta de mim.   (de você, dele, de nós, deles) 
João só pensa em mim.  (em você, nela, em nós...) 
João faz tudo por mim.  (por você, por ele....) 
João não vai lá sem mim.  (sem você, sem ele...) 
 
com  (eu)  João vai trabalhar comigo.   (com você, com ele) 
 (nós)  João vai ficar conosco.   (com vocês, com eles) 
 
Complete com os pronomes entre parênteses fazendo as adaptações necessárias: 
(você) Ele gosta de você. 
 
1. (nós) Você gosta de .....................................? 
2. (eles) Eu sempre penso (em) ..................................... . 
3. (eu) Ele deu o caderno e os livros para ..................................... . 
4. (eu) Vocês não têm cartas para ..................................... ? 
5. (eu/eu) Ele não quer falar (com) ..................................... porque não gosta muito de 

..................................... . 
6. (você) Eu tenho uma notícia para ..................................... . 
7. (nós/elas) Ele não quer jantar (com) ..................................... . Ele prefere jantar (com) 

..................................... . 
8. (ele/eu) Eu não gosto (de) ..................................... porque ele não gosta de ....................................  .  
9. (nós) Eles trabalharam muito tempo (com) ..................................... . 
10. (eu/eu) Eles telefonaram para ..................................... e disseram que querem falar (com) 

..................................... . 
11. (eu/eu/ele/ele) Ele sempre pensa em ..................................... porque precisa de ......... ............................ 

. Eu nunca penso (em) ....................................., porque não preciso ................................... .  
12. (eu) Venha (com) ..................................... . Quero mostrar-lhe a cidade. 
13. (nós/nós) Ele não quer sair (com) ..................................... porque não gosta mais de 

..................................... . 
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14. (eu/eu) Minha amiga saiu (com) ..................................... e comprou um presente para 
..................................... . 

15. (vocês/vocês/eu) Sem ..................................... eu não posso ir. Eu preciso de ..................................... . 
Por favor, venham (com) ..................................... . 
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