Resolução de Atividade
Desafio - uso de pronomes como complemento verbal
Nas frases abaixo, substitua os complementos verbais destacados por
pronomes pessoais oblíquos.
1. O
 terror do parque, por Karen Simoni
"Uma vez no parque lá perto de casa, minha cachorra roubou um picolé
da mão de uma criança e saiu correndo. A criança começou a berrar e a
mãe saiu procurando quem era o dono do cachorro.
Mais à frente tinha um casal fazendo um piquenique romântico. Minha
cachorra invadiu, pisoteou a bela toalha xadrez estendida no chão, enfiou
o focinho na sacola e roubou alguns pães.
A menina começou a gritar: 'TIRA-O DAQUI!' E o namorado, em desespero:
'Mas e se ele me morder?'
Eu saí andando, fingi que o cachorro não era meu."
2. C
 hurrasco na praia, por Juliana Leite
"Eu estava passeando com meu cachorro na praia. Ele era grande, pois
era metade rottweiler.
De repente ele vem correndo na minha direção com um pedaço enorme
de carne na boca, com espeto e tudo. Os olhinhos dele brilhavam de
alegria.
A turma do churrasco vinha seguindo-o cuidadosamente. Eles só queriam
o espeto de volta. Devolvi-lhes o espeto, mas a carne ficou com o
cachorro.
Foi sem dúvida o dia mais feliz do meu cachorro."
3. T
 udo normal, por Júlia Derroide
"Estava em casa, tudo normal, quando dei falta da minha cachorra. Ela
ainda era filhote, bem pequenininha.
Procurei por horas e horas na rua, em casa, chorando, todos os meus
vizinhos procuraram-na também. Quando chegou a noite, já não tinha
mais o que fazer e chegou a hora de dormir.
Quando abri a porta do guarda-roupa ela estava lá dentro toda coberta
pelo meu edredom, dormindo o dia todo."
4. N
 a moita, por Luíza Maria
“Tínhamos um cachorro chamado Peter. Uma vez levamo-lo para correr
na Lagoa. Ele se empolgou e pulou em direção a uma moita. Até aí
normal, porque ele sempre faz isso, sai correndo e pula entre as plantas.
Só que o que não imaginávamos é que havia um rapaz dentro da moita,
fazendo suas necessidades. Ele se assustou com o cachorro e saiu com as
calças na mão, tentando se vestir!"
5. I mortal, por Milena Gonçalves Zambotti
"A Meg, vira-lata da minha mãe, tomou uma cartela inteira de remédio
para tireóide! Levamo-la à emergência, e ninguém acreditava na alegria
dela correndo e brincando... E não lhe aconteceu nada!
Outra vez, ela comeu uma caixa de bombons Especialidades da Nestlé e
teve o trabalho de abrir um por um sem repetir os sabores."
Textos adaptados de: <https://www.buzzfeed.com/br/rafaelcapanema/historias-de-bichinhos-de-estimacao>

