
 

 

PRONOME – PARTE I 
 

ITA – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 
 
Ultra aequinoxialem non peccari 
 

 
 

A primeira vez que deparei com a máxima que encabeça este artigo foi ouvindo “Não Existe Pecado ao Sul 
do Equador”, de Chico Buarque e Rui Guerra. A canção, que fazia parte originalmente da peça “Calabar” 
(banida pela censura no início dos anos 70), ganhou vida própria na voz insinuante e melindrosa de Ney 
Matogrosso, como tema da novela “Pecado Rasgado”, da TV Globo, em 1978. Tempos de diástole. Anos mais 
tarde, voltei a tropeçar nela. Curiosamente, a máxima aparecia em nota de rodapé de “Raízes do Brasil” 
(1936), obra-prima do historiador paulista (e pai de Chico) Sérgio Buarque de Holanda: 

“Corria na Europa, durante o século 17, a crença de que aquém da linha do Equador não existe nenhum 
pecado: Ultra aequinoxialem non peccari. Barlaeus, que menciona o ditado, comenta-o, dizendo: ‘Como se a 
linha que divide o mundo em dois hemisférios também separasse a virtude do vício’”. 

(Eduardo Giannetti, economista, professor, Folha de S. Paulo, 4 de mar. 1999)  
 
1recôndita: escondida, oculta.  
2iníqua: Perversa, malévola; extremamente injusta.  
3peias: embaraços, impedimentos, estorvos, empecilhos.  
 
01. (Espm 2019)  No texto II, na frase: “A primeira vez que deparei com a máxima que encabeça este artigo”, 

o uso do pronome demonstrativo “este” se deve ao fato de:   
a) referir-se ao elemento mais próximo (“artigo”) em oposição ao mais distante (“máxima”).     
b) tratar-se de um assunto (“artigo”) que ainda vai ser dito ou mencionado.     
c) tratar-se de um assunto (“artigo”) que já foi dito ou mencionado.     
d) o elemento a que se refere ("máxima") estar próximo da primeira pessoa, próximo do emissor, no 

caso o autor do texto.     
e) o elemento a que se refere (“artigo”) estar próximo da segunda pessoa, próximo do receptor, no caso 

o leitor.     
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02. (G1 - epcar (Cpcar) 2018)  Sobre a tirinha da Mafalda, assinale a alternativa que apresenta uma análise 

INCORRETA.  
a) O segundo quadrinho apresenta uma quebra de expectativa em relação ao que expressa o adjetivo 

presente no primeiro.     
b) O uso do pronome demonstrativo “este”, no primeiro quadrinho, justifica-se por se referir a algo que 

ainda vai ser apresentado no próximo quadrinho.     
c) O vocábulo “droga”, terceiro quadrinho, passou pelo processo de derivação imprópria e, no contexto, 

apresenta-se como interjeição.     
d) Se substituirmos o pronome “nós”, no sexto quadrinho, por “as crianças”, o verbo poderá ser 

flexionado na primeira pessoa do plural.     
 

 
 
03. (G1 - cp2 2018)  No último quadrinho do texto, o uso do pronome demonstrativo, associado à atitude 

corporal dos personagens, indica   
a) posse.     
b) saudade.     
c) desprezo.     
d) distância.     
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Celular em sala de aula: proibir ou usar como ferramenta? 
 

Leis estaduais proíbem aparelhos no Brasil e um estudo britânico diz que proibição aumenta desempenho, 
mas tem professor que pensa diferente. 
 

Fonte: http://noticias.terra.com.br/educacao/celular-em-sala-de-aula-proibir-ou-usar-como-
ferramenta,605bd3f1c2323556dae7c08d601e13dfr8yfRCRD.html. Em 15 jul. 2015.  

 
 
04. (G1 - ifsul 2016)   

 
 

Avalie as seguintes frases, retiradas da charge e do texto “Celular em sala de aula: proibir ou usar como 
ferramenta?”. 
 
I. “E eu doido para mandar esse torpedo para ela.” 
II. “Leis estaduais proíbem aparelhos no Brasil e um estudo britânico diz que proibição aumenta 

desempenho, mas tem professor que pensa diferente.” 
 
Em relação às frases citadas, está INCORRETA a afirmação  
a) em I, o vocábulo “doido” foi utilizado em sentido figurado.    
b) em I, o pronome demonstrativo “esse” situa espacialmente o objeto em relação ao falante e, de acordo 

com a Gramática Normativa, deveria ser substituído por “este”.    
c) em II, o verbo “ter”, com sentido de “haver”, foi usado como verbo auxiliar.    
d) em II, pois o adjetivo “diferente” foi empregado como advérbio de modo, modificando o verbo 

“pensar”.    
  

Como as grandes cidades afetam a qualidade de vida 
 

1Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) foi a fundo para saber que 2tipo de 3pane 4as grandes cidades 5provocam 6no 
cérebro de quem habita esse cenário. Batizado de São Paulo 7Megacity, o estudo foi feito com mais de 5 mil 
moradores da região metropolitana da capital paulista. 8Os resultados revelam: quase 30% dos participantes 
apresentam 9transtornos psicológicos. 

(Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/ 
Como-grandes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml. Acesso em 25/09/2014. Fragmento.)  

 
05. (G1 - cp2 2015)  Releia o seguinte trecho do texto: 

“(...) provocam no cérebro de quem habita esse cenário.” (referência 5). 
 
O pronome demonstrativo sublinhado é usado para recuperar o seguinte termo  
a) “tipo de pane” (referência 2).    
b) “no cérebro” (referência 6).    
c) “as grandes cidades” (referência 4).    
d) “Uma pesquisa” (referência 1).    
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06. (UEL 2010)  Considerando as frases a seguir: 
I. “Minha nova bolsa da Luiz Vitão”. 
II. “Pelo tamanho, deve caber todos os seus sonhos”.  
 
a) Na frase II, “tamanho” é um pronome demonstrativo, pois substitui o substantivo “bolsa”.    
b) Na frase II, segundo a norma padrão, é inadequada a concordância de número entre o sujeito e o 

verbo.    
c) Na frase I, as palavras “nova” e “minha” são, respectivamente, advérbio e pronome.    
d) Na frase I, é inadequada a concordância do pronome possessivo com o substantivo “Luiz Vitão”.    
e) Na frase II, o pronome “seus” faz referência a um terceiro personagem que não aparece na tira.    

  

 
 
07. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente 

obedecida por meio  
a) do emprego do pronome demonstrativo “esse” em “Porque o senhor publicou esse livro?”.    
b) do emprego do pronome pessoal oblíquo em “Meu filho, um escritor publica um livro para parar de 

escrevê-lo!”.    
c) do emprego do pronome possessivo “sua” em “Qual foi a sua maior motivação?”.    
d) do emprego do vocativo “Meu filho”, que confere à fala distanciamento do interlocutor.    
e) da necessária repetição do conectivo “E” no último quadrinho.     

 
Fragmento de Triste fim de Policarpo Quaresma 

"Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o 
amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente. (...) o que o patriotismo o fez 
pensar, foi num conhecimento inteiro de Brasil. (...) Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em 
São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer 
regionalismo: Quaresma era antes de tudo brasileiro." 

BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: Scipione, 1997.  
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08. (Ufrrj)  Considerando os itens grifados na passagem "O que O patriotismo O fez pensar", é correto afirmar 
que temos, respectivamente:  
a) artigo definido, pronome demonstrativo e pronome demonstrativo.    
b) pronome relativo, artigo definido e artigo definido.    
c) pronome relativo, pronome oblíquo e pronome demonstrativo.    
d) pronome demonstrativo, artigo definido e pronome oblíquo.    
e) pronome definido, artigo definido e pronome oblíquo.    

 
09. (Ufu 2015)   

 
Como dizemos concordo com as ideias, devemos dizer: “as ideias 
com que concordo são sempre as menos radicais”. 
As ideias que  
concordo são  
sempre as  
menos radicais. 
 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Menas: o certo do errado, o errado do certo. São Paulo, 2010. Catálogo de exposição. p. 29. 
 

A ocorrência de frases como “As ideias que concordo são sempre as menos radicais” é comum na conversa 
espontânea de falantes do português brasileiro. Considerando as informações do quadro, assinale a 
alternativa em que o emprego do pronome relativo esteja adequado à modalidade escrita formal da língua 
portuguesa.  
a) O livro o qual a autora foi premiada está esgotado.    
b) Este é o livro que eu falei dele ontem.    
c) O livro cujo o autor foi premiado está esgotado.    
d) O livro do qual falamos ontem está esgotado.    

  
10. (Ufsm 2006)   

 
Analise as afirmações relacionadas a "Um triângulo cujos lados são todos iguais é...?" (50. quadrinho) 
I. Como EQUI significa IGUAL, a palavra que completa a frase é EQUIÂNGULO. 
II. O pronome relativo "cujos" se relaciona com "triângulo" - o possuidor - e concorda com "lados" - o 

elemento possuído. 
III. O acréscimo de um artigo antes da palavra "lados" tornaria a oração mais adequada ao padrão culto 

da língua. 
 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas III.    
d) apenas I e II.    
e) apenas I e III.    

 
11. Marque o erro na análise dos pronomes. 

a) Quem disse tal coisa? (pron. substantivo, pron. adjetivo) 
b) Certas pessoas não têm o que fazer. (pron. adjetivo, pron. substantivo) 
c) Dê-me o jornal que está na estante. (pron. substantivo, pron. substantivo) 
d) Tenho vários livros falando sobre isso. (pron. adjetivo, pron. adjetivo) 
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12. Assinale o pronome pessoal reto. 
a) Diga a ele que voltarei cedo. 
b) Necessito de ti. 
c) Espero que ele não me decepcione. 
d) Falaram mal de nós. 

 
13. Marque o pronome pessoal oblíquo. 

a) Que desejas tu, meu amigo? 
b) Levantou-se ela, visando o quadro atentamente. 
c) Esperávamos nós que não faltasse energia. 
d) A vós será levado todo o material disponível. 

 
14. Assinale o pronome adjetivo. 

a) Ainda tenho o que comprei lá. 
b) Vi alguém na sala. 
c) Isto não está correto. 
d) Tenho poucas dúvidas. 

 
15. Assinale o pronome substantivo. 

a) Traga seu amigo. 
b) Ele estudou em uma boa escola. 
c) Aqui está a nossa contribuição. 
d) Cada pessoa fará uma parte. 

 
16. Assinale o erro na classificação do pronome. 

a) Comprei alguns livros. (pronome adjetivo indefinido) 
b) Traga minha pasta. (pronome adjetivo possessivo) 
c) Não esperava isso. (pronome adjetivo demonstrativo) 
d) A árvore que caiu era antiga. (pronome substantivo relativo) 

 
17. Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo. 

Havia muito erro. 
Pediu-me que eu fosse à sua casa, mas não o fiz. 
Explicaram a mim que tudo estava correto. 
Logo tudo se ajeitará. 
 
Quanto à classe gramatical, elas são, respectivamente: 
a) advérbio de intensidade, pronome demonstrativo, pronome pessoal oblíquo, advérbio de tempo 
b) pronome indefinido, pronome pessoal átono, pronome pessoal oblíquo, advérbio de negação 
c) pronome indefinido, pronome pessoal átono, pronome pessoal reto, advérbio de tempo 
d) pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome pessoal oblíquo, advérbio de tempo 

 
18. Assinale a opção em que a palavra em destaque não é advérbio de intensidade, mas pronome adjetivo 

indefinido. 
a) Eles trabalham muito. 
b) Estava bastante triste com a situação. 
c) Encontrei-o bem perto daqui. 
d) Tenho mais livros que você. 

 
19. Vários homens assustados e trêmulos invadiram, naquela noite fria, a fazenda abandonada. A frase 

apresenta: 
a) 3 substantivos e 4 adjetivos 
b) 3 substantivos e 5 adjetivos 
c) 2 substantivos, 4 adjetivos e 1 advérbio 
d) 3 substantivos, 4 adjetivos e 2 pronomes 

 
20. Marque o erro na classificação da palavra A. 

a) Vamos a Porto Alegre. (preposição) 
b) Entreguei-a em casa. (pronome pessoal oblíquo átono) 
c) Veja a que eu fiz. (artigo definido) 
d) Quero a de cima. (pronome substantivo demonstrativo) 
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GABARITO 
 
01. B 

O fato de o pronome demonstrativo “este” estar inserido no período que antecede o texto expositivo 
evidencia que foi usado para indicar o assunto (“artigo”) que ainda vai ser dito ou mencionado, como se 
afirma em [B].   

 
02. B 

[B] Incorreta: o uso do pronome demonstrativo “este” justifica-se por se referir ao livro que Mafalda 
segura. Assim, como o livro é um objeto que está na mão do falante, usa-se o “este”.   

 
03. D 

O pronome demonstrativo “daquela” indica distância do falante em relação ao assunto, da mesma forma 
que a postura do personagem, de olhar para o “longe”, revela essa distância.   

 
04. C 

Em [II], o verbo “ter”, com sentido de “haver”, foi usado como verbo principal da oração “mas tem 
professor”, que tem como subordinada a oração “que pensa diferente”.   

 
05. C 

O pronome demonstrativo esse retoma o sentido de grandes cidades para contextualizar e evitar a 
indesejável repetição de termos iguais dentro de um período curto, porque o cenário a que se refere é o 
das grandes cidades. (...) foi a fundo para saber que tipo de pane as grandes cidades provocam no 
cérebro de quem habita esse cenário.   

 
06. B 

Na frase II, “tamanho” é um substantivo e o pronome “seus” faz referência à proprietária da bolsa, o que 
invalida as opções [A] e [E]. Na frase I, as palavras “nova” e “minha” são, respectivamente, adjetivo e 
pronome possessivo ligados ao substantivo “bolsa”, contrariando o que se afirma em [C] e [D]. É correta a 
opção [B], pois, para atender às regras da gramática normativa, o verbo deveria acompanhar o sujeito no 
plural: “devem caber todos os seus sonhos”.   

 
07. B 

Na letra C, o emprego de artigo + pronome demonstrativo é considerado um vício de linguagem, cujo 
nome é IDIOTISMO. 

 
08. D 
 
09. D 

As opções [A], [B] e [C] apresentam desvios ao padrão da escrita formal da língua portuguesa e deveriam, 
para que tal não acontecesse, serem substituídas por:  
[A] o livro pelo qual a autora foi premiada está esgotado, 
[B] este é o livro de que falei ontem, 
[C] o livro cujo autor foi premiado está esgotado.  
Assim, apenas a frase da opção [D] apresenta construção adequada à modalidade escrita formal.   

 
11. D 
 
12. C 
 
13. D 
 
14. D 
 
15. B 
 
16. C 
 
17. D 
 
18. D 
 
19. D 
 
20. C 


