
 

 

Veridiane_Gramática_Tarefa_26_1ª série 
MATÉRIA: PRONOMES 

 
01.  

b) Os pronomes demonstrativos "esse", "essa" e "isso" possuem diferentes funções dependendo do 
contexto em que estão inseridos. No trecho em questão, os pronomes em análise (um deles faz parte 
de uma contração) foram empregados para retomar o que foi dito anteriormente; no caso, "mostrar-se 
atencioso com as pessoas".  

  

02.  

b) Uma das questões que caracterizam a diversidade histórico-geográfica que se registra no português 
exercido nas suas origens lusitanas e na ambiência brasileira é mesmo a colocação do pronome 
pessoal oblíquo átono. Segunda a norma da língua-padrão, de inspiração lusitana, não se deve iniciar 
frase, período ou oração por esse tipo de pronome. No Brasil, contudo, essa colocação é comum e 
acaba por constituir-se, mesmo, uma das marcas do falar brasileiro. Registre-se que, nas demais 
opções, não há casos de início de frase, período ou oração, mas exemplos de próclise obrigatória, 

motivada por construções com orações subordinadas. 
 
03.  

d) Não existe o verbo “queixar” e, portanto, o pronome é parte integrante do verbo. Em A: pronome 
apassivador; em B, palavra expletiva ou de realce; em C, pronome apassivador; em E, pronome 
indeterminador do sujeito. 

 
04.  

d) A expressão pronominal "a gente", de cunho coloquial, é de natureza genérica e, no caso, é 

equivalente a "nós". O emissor se inclui entre as pessoas a que se refere. Quando sujeito, a forma 
verbal que o acompanha deve ficar no singular. 

 
05.  

d) O pronome “isso” retoma o enunciado expresso nos dois versos anteriores (“Se o fazeis pelo interesse 
/ de que os estranhos vos gabem”). Trata-se, assim, de um emprego anafórico. Esse tipo de emprego 
não está presente nas demais alternativas. 

 
06.  

c) Nesse verso, está presente o pronome demonstrativo "o", que, junto à preposição "em", aparece na 
forma contrata "no". 

As demais alternativas não atendem ao comando da questão. 
 
07.  

b) Pisou-lhe o pé” é equivalente a “Pisou o seu pé”; “queimar os dedos nos tachos” equivale a “queimar 

teus dedos nos tachos”. 
 

08.  
d) Logo no primeiro verso há o pronome de tratamento “Senhores”, que marca o processo de interlocução 

com os ouvintes. 
 
09.  

b) Efetivamente, o pronome “a” pode ser entendido como referente à aranha ou à parede, configurando, 
pois, uma ambiguidade  

 
10.  

a) O pronome nisso, neste caso, tem a função de sintetizar e de representar uma ideia: a de botar a cara 
na janela em crônica de jornal. Desse modo, introduz o fragmento apresentado.   

 
11.  

b) O verbo “escapar”, no caso, deve ser construído com objeto indireto – e não direto, como ocorreu. A 

frase correta seria “Nada lhe escapa”. Não se trata, pois, de um problema de colocação nem de 
concordância. O pronome demonstrativo está usado corretamente, por referir-se a uma pessoa de 
quem se fala. 
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12.  

e) A última estrofe conclui o poema com a ideia de que a mulher é como uma casa, trazendo vontade ao 
homem de visitá-la por dentro, isto é, conhecê-la. O pronome “la”, que acompanha o verbo “visitar”, 
refere-se justamente à mulher. Na sua regência, o verbo “visitar” exige um objeto direto que complete 
o seu sentido: quem visita, visita algo, no caso, a mulher. Assim, temos o “la” como pronome pessoal 
do caso oblíquo, com função de objeto direto.   

 

13.  
e) O termo “que” está retomando a expressão “semente boa” do verso anterior. Assim, o verso “que 

lançamos hoje no solo da vida” pode ser substituído por “Lançamos a semente boa hoje no solo da 
vida”. Essa função de retomar/referir-se a um termo anterior é cumprida pelo pronome relativo 

 
14.  

b) Os pronomes do primeiro verso são classificados como indefinido ("toda") e pessoal átono ("se"). Na 

alternativa-resposta, dois dos pronomes têm essa classificação: "quem" (indefinido) e "me" (pessoal 
átono). Nessa opção, aliás, há um terceiro pronome - "ela" -, que se classifica como pessoal reto.  Os 

pronomes existentes nas demais alternativas são: "la" (pessoal átono), "ninguém" (indefinido), "seus" 
(possessivo) e "todos" (indefinido).  


