
 

 

Veridiane_Gramática_Tarefa_26_1ª série 

MATÉRIA: PRONOMES 
 
01. (Ibmec-SP 2009) Leia:  

ÁRIES (21 mar. a 20 abr.) 

Lunação em signo complementar destaca importância das relações em sua vida nas próximas semanas. 
Cuide de sua rede social, mostre-se atencioso com as pessoas. Seu sucesso é resultado disso também e agora 
essa questão tem importância suprema. Cultive o tato. 

(Folha de S. Paulo, Ilustrada, Astrologia, Barbara Abramo, 29 set. 2008.) 

 

Em "Seu sucesso é resultado disso também e agora essa questão tem importância suprema.", os termos 
"disso" e "essa":  
a)  Referem-se a algo que ainda vai ser explicitado no texto.  
b)  Referem-se aos termos citados anteriormente no texto, "sua rede social" e "atencioso com as 
pessoas".  
c)  Referem-se a algo que está próximo ao emissor do texto.  

d) Poderiam ser substituídos por "aquilo" e "aquela", sem prejuízo de sentido para o texto.  
e)  Poderiam ser substituídos por "isto" e "aquilo", sem prejuízo de sentido para o texto.  

  
02.  

E o meu peito das águas se esborrifa, ventarrão vem, se encapela 
Engruvinhado de dor que não se suporta mais. 
Me sinto o pai Tietê! ôh força dos meus sovacos! 

Cio de amor que me impede, que destrói e fecunda! 
Nordeste de impaciente amor sem metáforas, 

Que se horroriza e enraivece de sentir-se 
Demagogicamente tão sozinho! Ô força! 
Incêndio de amor estrondante, enchente magnânima que 
me inunda, 

Me alarma e me destroça, inerme por sentir-me     
Demagogicamente tão só! 

ANDRADE, M. de. A Meditação sobre o Tietê 

 
Mário de Andrade, em um dos seus textos teóricos, declarou: “Pronomes? Escrevo brasileiro.” Essa 
declaração – que se refere às normas de colocação pronominal – encontra-se em consonância com o 
ideário modernista de afirmação de uma expressão nacional da língua, diferenciando-a da sintaxe lusitana. 
No fragmento anterior, exemplifica esse “uso brasileiro” do pronome o seguinte verso: 

a) Engruvinhado de dor que não se suporta mais. 
b) Me sinto o pai Tietê! ôh força dos meus sovacos! 
c) Cio de amor que me impede, que destrói e fecunda! 

d) Que se horroriza e enraivece de sentir-se. 
e) Incêndio de amor estrondante, enchente magnânima que me inunda. 

 
03. Leia: 
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O uso do pronome “se” na primeira fala da “tira” (Newton só se preocupou com a gravidade) acima 

contribui para a constituição de um verbo essencialmente pronominal (preocupar-se). Essa é também a 
função que apresenta o pronome na seguinte frase: 
a)  Não se percebeu qualquer indício de perigo no uso daquele produto. 
b)  Vai-se embora o último dos habitantes que resistia ao processo de desapropriação. 
c)  Comentava-se efusivamente o sucesso da festa. 
d)  Há muitas pessoas que se queixam do azar. 

e)  Assistiu-se a um pôr de sol absolutamente magnífico. 
 
04. “Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo 

então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda-viva E 
carrega o destino pra lá” 

(“Roda viva”, Chico Buarque de Holanda) 

 
O emprego da forma “a gente”, nos versos acima, 

a)  pertence ao registro formal da língua e refere-se a uma pessoa determinada. 
b)  exemplifica um uso típico da oralidade, equivalendo semanticamente a “eles”. 

c) equivale a “as pessoas” e exclui o emissor da ação mencionada. 
d)  indica, de forma genérica, os indivíduos, entre os quais se encontra o emissor. 
e)  requer, para a norma culta da língua, que o verbo a que se refere fique no plural. 

 

05. Leia: 
Senhora Dona Bahia, 
nobre e opulenta cidade, 
madrasta dos naturais, 
e dos estrangeiros madre: 
 
Dizei-me por vida vossa 

em que fundais o ditame 
de exaltar os que aqui vêm, 
e abater os que aqui nascem? 

 
Se o fazeis pelo interesse 
de que os estranhos vos gabem, 
isso os paisanos fariam 

com conhecidas vantagens. 
 
E suposto que os louvores 
em boca própria não valem, 
se tem força esta sentença, 
mor força terá a verdade. 

 
O certo é, pátria minha, 
que fostes terra de alarves, 
e inda os ressábios vos duram 
desse tempo e dessa idade. 

 
Haverá duzentos anos, 

nem tantos podem contar-se, 
que éreis uma aldeia pobre 
e hoje sois rica cidade. 
 
Então vos pisavam índios, 
e vos habitavam cafres, 
hoje chispais fidalguias, 

arrojando personagens 
Gregório de Matos 

 
Nota: entenda-se Bahia como cidade. 
 
Vocabulário: 

Alarves: que ou quem é rústico, abrutado, grosseiro. 

Ressábios: sabor; gosto que se tem depois. 
Cafres: indivíduo de raça negra. 

 



Exercícios Complementares 
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Um dos elementos que asseguram a chamada progressão textual é o pronome, com seu uso anafórico, 

retomando e sintetizando um enunciado anteriormente expresso. Esse emprego está exemplificado em 
a)  Dizei-me por vida vossa em que fundais o ditame (versos 5,6) 
b)  de exaltar os que aqui vêm, e abater os que aqui nascem? (versos 7,8) 
c)  Se o fazeis pelo interesse de que os estranhos vos gabem, (versos 9,10) 
d)  isso os paisanos fariam com conhecidas vantagens. (versos 11,12) 
e)  O certo é, pátria minha, que fostes terra de alarves, (versos 17,18) 

 
06. Pega ladrão 

(...) 
A miséria só existe porque tem corrupção. Desemprego só aumenta porque tem corrupção. Violência só 

explode porque tem tanta miséria e desemprego. Porque tem tanta corrupção! "Todos que me conhecem 
sabem muito bem que eu não admito o enriquecimento do pobre e o empobrecimento do rico!" E você, que 

nasceu nesse país. E que sonha e que sua pra ser feliz. Você presta atenção no que o candidato diz? Ou cê vota 
em qualquer um, seu babaca? E depois da eleição, você cobra resultado? Ou fica aí parado, de braço cruzado? 
Cê lembra em quem votou pra Deputado? E quem você botou lá no Senado?  

Gabriel O Pensador 
 

Assinale a alternativa em que está presente, em verso extraído da passagem acima, um elemento 
gramatical classificável como pronome demonstrativo 

a)  "Violência só explode porque tem tanta miséria e desemprego". 
b) "Todos que me conhecem sabem muito bem que eu não admito o enriquecimento do pobre e o 

empobrecimento do rico!" 
c)  "Você presta atenção no que o candidato diz?" 
d)  "Cê lembra em quem votou pra Deputado?" 
e)  "E quem você botou lá no Senado?" 

 

07. “Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando à missa, viu entrar a dama, que devia ser sua 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 
alguma graça, pisou--lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 
amaram-se.  

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 
“...viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora...” Além do pronome possessivo, exemplificado na 

passagem acima, o sentido da posse pode traduzir-se em nossa língua, estilisticamente, por palavras que 
pertencem a outras classes gramaticais. A alternativa que, a partir do texto, coloca em destaque duas 
dessas palavras é: 
a)  “Viu-a outros dias, durante semanas inteiras” / “disse-lhe alguma graça” 
b)  “pisou-lhe o pé” / “Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos” 
c)  “Ela gostou dele” / “o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam” 
d)  “mas sempre com as mãos no tacho” / “até acabar um dia na lama ou no hospital” 

e)  “ao acender os altares, nos dias de festa” / “foi para isso que te chamamos 
 
08. Leia: 

Definição do amor 
 

Mandai-me, Senhores, hoje 

que em breves rasgos descreva 
do Amor a ilustre prosápia, 
E de Cupido as proezas. 
 
Dizem que de clara escuma, 
dizem que do mar nascera, 
que pegam debaixo dágua 

as armas que o Amor carrega. [...] 
 
O arco talvez de pipa, 
A seta talvez esteira, 
Despido como um maroto, 
Cego como uma toupeira. [...] 
 

E isto é o Amor? É um corno. 
Isto é o Cupido? Má peça. [...] 
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O amor é finalmente 

Um embaraço de pernas, 
Uma união de barrigas, 
Um breve tremor de artérias 
Uma confusão de bocas, 
Uma batalha de veias, 
Um reboliço de ancas, 

Quem diz outra coisa é besta.Gregório de Matos: Poemas escolhidos (Seleção, prefácio e notas de José Miguel Wisnik).  
São Paulo: Cia. das Letras, 2010, p. 301-312 (fragmento).  

 
O poema de Gregório de Matos demarca um processo de interlocução que é evidenciado pelo(a)  
a)  voz narrativa atribuída ao autor. 
b)  evocação de Cupido, nas 4 primeiras estrofes. 
c)  conselho dado, na 4ª estrofe, aos personagens. 
d)  pronome de tratamento direcionado ao ouvinte. 

 

09. Leia: 

 
Disponível em: <http://fatimalp.blogspot.com.br/2013_11_01_archive.html> 

 
Na cena retratada na tira acima, a pergunta formulada pelo aluno se prende a um aspecto 

a)  de concordância verbal, por envolver o complemento do verbo “derrubar”. 
b)  de ambiguidade, pelo uso do pronome “a” como palavra que retoma vocábulo mencionado. 
c)  de colocação pronominal, pelo fato de se empregar o pronome “a” antes do verbo. 
d)  de semântica, em função do significado conotativo atribuído ao verbo “derrubar” 
e)  fonético, motivado pela articulação confusa dos sons emitidos na canção. 

 

10. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal – eu não fazia isso há 

muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também é feita, 
intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não está lá 
grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: moderna demais, antiquada 
demais. Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem 
passar despercebidos, outros rendem um montão de recados: “Você escreveu exatamente o que eu sinto”, 
“Isso é exatamente o que falo com meus pacientes”, “É isso que digo para meus pais”, “Comentei com 
minha namorada”. Os estímulos são valiosos pra quem nesses tempos andava meio assim: é como me 

botarem no colo – também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela 
do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar neste 
livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério... mesmo quando parece que estou 
brincando: essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a 
minha verdade: palavras são meu jeito mais secreto de calar. 

LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 

 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à 

construção do fragmento, o elemento 
a)  “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal”.    
b)  “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”.    
c)  “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”.    
d)  “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”.    
e)  “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”.    

 
11. Leia: 

 
Jornal do Brasil, 1o abr. 1990. 

 
Na “tirinha” acima, Veríssimo se utiliza do humor a partir de um fato gramatical, que teria provocado o 
apito do juiz. Esse fato tem a ver com 
a)  o emprego da ênclise do pronome, para seguir a norma-padrão. 

b)  o uso equivocado de um complemento verbal. 
c)  a utilização equivocada de um pronome demonstrativo. 
d)  a obrigatoriedade da próclise em uma construção linguística. 
e)  a inobservância de regras de concordância verbal. 

 
12.  

“(...) exercem sobre esse homem 

efeito igual ao que causas: 
a vontade de corrê-la 
por dentro, de visitá-la.” 

Disponível em: http://amoraroxa.blogspot.com.br/2008/02/mulher-e-casa-joo-cabral-de-melo-neto.html.  
Acesso em: 24.09.2015  

 
Fazendo a análise morfossintática do último verso, pode-se afirmar que, em “visitá-la”,  
a)  o verbo é intransitivo.    

b)  o “la” é objeto indireto.    
c)  o acento agudo é facultativo.    
d)  o “la” é complemento nominal.    
e)  o “la” é pronome oblíquo e assume a função de objeto direto. 

 
13. Leia um trecho do poema de Cora Coralina. 
 

Se temos de esperar, 

que seja para colher a semente boa 
que lançamos hoje no solo da vida. (...) 

<http://tinyurl.com/pts55ky> Acesso em: 20.08.2015. 

 
A palavra destacada, nesse fragmento, morfologicamente, classifica-se como um  
a)  artigo definido, pois determina o substantivo.    

b)  artigo indefinido, pois indetermina o substantivo.    
c)  advérbio, pois atribui uma circunstância ao verbo.    
d)  pronome pessoal, pois designa a pessoa do discurso.    
e)  pronome relativo, pois refere-se a um termo anterior.     

 
 
 

 
 

 
 

http://amoraroxa.blogspot.com.br/2008/02/mulher-e-casa-joo-cabral-de-melo-neto.html
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14. ABAIXO-ASSINADO DE AMOR A MANAUS (fragmento) 

 
Toda cidade se habita 
como lugar de viver. 
Só Manaus é diferente 
pois em vez de habitá-la 
é ela quem me habita. 

 
Queria esse privilégio 
(ciúme comum de amante) 
sem dividir com ninguém. 
 
Mas além dos seus encantos 
descobri que é generosa 

na morada, em seu abrigo, 
nos mimos de seus mistérios 

há lugares para todos. 
Aníbal Beça 

 
No poema acima, os pronomes têm uma posição privilegiada, em função da recorrência do seu emprego. 
No primeiro verso, por exemplo, são dois os pronomes existentes: "toda" e "se". Esses pronomes são 

classificados da mesma forma que dois dos presentes no seguinte verso do poema:  
a)  "pois em vez de habitá-la". 
b)  "é ela quem me habita". 
c)  "sem dividir com ninguém". 
d)  "Mas além dos seus encantos". 
e)  "há lugares para todos". 

 


