
 

ESTADO DE MATO GROSSO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER   

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL FABIO RIBEIRO DA CRUZ 

 

   

 

 

ESCOLA MUNICIPAL FÁBIO RIBEIRO DA CRUZ 

Colíder, 12 de maio de 2021     

Aula 08 – Língua Portuguesa     1° Bimestre     

Prof: Rosana Dias Veloso   Dúvidas     9 99737176 

Aluno(a):________________________Turma: 8° ano F      Carga horária: 4 h     

Tema da aula: Uso dosPronomes Eu/Mim 

 

➢ Eu e mim: para eu e para mim 

Eu e mim são pronomes pessoais que possuem a função de substituir o substantivo 
na frase e indicar qual(is) a pessoa do discurso. 

• O “eu” é um pronome pessoal do caso reto que exerce a função de sujeito ou de 
predicativo do sujeito. 

•  
• O “mim”, um pronome pessoal do caso oblíquo que exerce a função de 

complemento verbal ou complemento nominal. 

Exemplos: 

• Eu não acredito que consegui passar na entrevista de emprego. 
• Eu gosto mais de viajar para a praia do que para as montanhas. 
• Quando você confiará em mim? 
• Esse presente é para você e para mim. 

Importante! 

Vale lembrar que o “mim” não conjuga verbo, somente o “eu”. Portanto, nunca devemos usar: 

“para mim fazer”; “mim começa”; “mim gosta”, etc. O correto é: “para eu fazer”; “eu começo”; 

“eu gosto”. 

➢ Para mim ou para eu: quando usar cada uma delas? 

Tanto “para mim” quanto “para eu” são duas formas utilizadas na língua portuguesa, 
porém em situações diferentes. 

• Para mim: quando exerce a função de objeto indireto na oração, sendo sempre 
precedido de uma preposição que, nesse caso, é o “para”: comprou para mim; 
escreveu para mim; etc. 

• Para eu: exerce a função de sujeito da oração, sendo sempre acompanhado de um 
verbo no infinitivo: para eu comprar; para eu escrever; etc. 
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Exemplos: 

• Nossa relação está muito pesada para mim. 
• Eles compraram um presente para mim. 
• Tudo no trabalho sobra para eu fazer. 
• Para eu realizar a prova devo estudar mais. 

                                            ATIVIDADES: 

1. Complete as lacunas com “eu” ou “mim”: 

I. Eles partiram antes de _____. 

II. Eles partiram antes de _____ partir. 

III. Há alguma coisa para _____ fazer? 

IV. Para _____, a seleção brasileira é a favorita. 

V. Preciso de férias para _____ viajar. 

Assinale a sequência correta: 

a) mim – eu – eu – mim – eu 

b) mim – eu – mim – mim – mim 

c) eu – mim – eu – mim – mim 

d) mim – mim – mim – eu – eu  

 

Atividade 2 é do Livro Didático. 

Página 153 : Copiar e responder a Questão 2. 

 

 

 

 


