
 

 

Veridiane_Português_Tarefa_27_1ª Série 

MATÉRIA: PRONOMES 
 
01. 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.) 
Cite os três tipos de pronomes destacados no texto acima. 

 
Leia para fazer as questões 2 e 3: 

“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!” 
ANDRADE, M. de. A Meditação sobre o Tietê 

 
02. Os pronomes destacados são todos do mesmo tipo. Qual? 
 
03. Cite os termos retomados pelos pronomes destacados na questão anterior. 
 
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  

                       (“Roda viva”, Chico Buarque de Holanda) 

 
Cite o tipo de pronome que foi destacado no texto. 

 
05. Leia: 

Senhora Dona Bahia, 
nobre e opulenta cidade, 
madrasta dos naturais, 
e dos estrangeiros madre: 
(...) 

Então vos pisavam índios, 
e vos habitavam cafres, 
hoje chispais fidalguias, 

arrojando personagens 
Gregório de Matos 

 
Cite os dois pronomes destacados são pessoais, mas são de tipos diferentes. Cite-os. 

 
Leia para fazer as questões de 6 a 9 

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 

 
06. Transcreva o pronome pessoal de tratamento usado no texto. 

 
07. Transcreva uma locução pronominal indefinida. 
 

08. Transcreva um pronome interrogativo. 
 
09. “Você presta atenção no que o candidato diz?” Complete as lacunas com os tipos de pronomes. Nesse 

trecho, o “que” é um pronome _________ que retoma o pronome ____________ “o”. 
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10. 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. 

 
Cite os tipos de pronomes que foram destacados no texto. 

 
11. Leia: 

 
Jornal do Brasil, 1o abr. 1990. 

 
Na frase “Nada o escapa”, há um desvio de norma-padrão. Reescreva-a de modo a deixa-la dentro das 

regras gramaticais.  
 


