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Exercícios sobre Pronome (conceito e pessoas do discurso) 
 

Exercícios 

 

1. Na frase “Isso pouco importa, eu já lhe falei bastantes vezes”, as palavras sublinhadas são, 

respectivamente: 

a) advérbio de intensidade e pronome indefinido.  

b) pronome indefinido e advérbio de intensidade. 

c) pronome indefinido e pronome indefinido.  

d) advérbio de intensidade e advérbio de intensidade.  

e) advérbio de intensidade, ambas, mas a segunda está grafada erroneamente no plural.  

 

 

2. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei 

o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

O pronome “ela” da frase “Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas 

atenções”, refere-se a 

a) “desmedida ambição”. 

b) “Casa de Avis”. 

c) “esta burguesia”. 

d) “ameaça castelhana”. 

e) “Rainha Leonor Teles”. 
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3. Leia com atenção o fragmento abaixo do conto “A terceira margem do rio”. 

Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; por isso, todos pensaram de nosso pai a razão 

em que não queriam falar: doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de 

promessa; ou que, nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a 

lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. 
Guimarães Rosa. Primeiras estórias 

O uso dos pronomes possessivos na parte grifada do texto está de acordo com a norma culta padrão. 

Todavia você pode manter o mesmo sentido usando uma outra construção. Escolha nas alternativas 

abaixo aquela que melhor substituiria o trecho destacado sem criar ambiguidade. 

a) perto e longe da tua família dele 

b) perto e longe da sua família. 

c) perto e longe da tua família. 

d) perto e longe da família dele. 

e) perto e longe da família daqui. 
 

 

 

4. O pronome relativo destacado no trecho “Sinto as frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos, e a 

tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades. Com a emoção a QUE nenhum sexo 

se compara,…” estabelece a coesão textual, retomando o seguinte antecedente: 

a) Frustrações.  

b) Sexo.  

c) Seres. 

d) Emoção. 

e) Santidades.  
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5. Leia o poema “Dissolução”, de Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987), que integra o livro “Claro 

enigma”, publicado originalmente em 1951. 

Escurece, e não me seduz 

tatear sequer uma lâmpada. 

Pois que aprouve ao dia findar, 

aceito a noite. 

 

E com ela aceito que brote 

uma ordem outra de seres 

e coisas não figuradas. 

Braços cruzados. 

 

Vazio de quanto amávamos, 

mais vasto é o céu. Povoações 

surgem do vácuo. 

Habito alguma? 

 

E nem destaco minha pele 

da confluente escuridão. 

Um fim unânime concentra-se 

e pousa no ar. Hesitando. 

 

E aquele agressivo espírito 

que o dia carreia consigo, 

já não oprime. Assim a paz, 

destroçada. 

 

Vai durar mil anos, ou 

extinguir-se na cor do galo? 

Esta rosa é definitiva, 

ainda que pobre. 

 

Imaginação, falsa demente, 

já te desprezo. E tu, palavra. 

No mundo, perene trânsito, 

calamo-nos. 

E sem alma, corpo, és suave. 

 

O pronome “te”, empregado no segundo verso da última estrofe, refere-se a: 

a) “imaginação”.  

b) “palavra”.  

c) “rosa”.  

d) “mundo”.  

e) “corpo”.  
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Gabaritos 

 

1. A 
“Pouco” é advérbio de intensidade. “Bastantes” poderia causar dúvidas, pois esta palavra é amplamente 
utilizada como advérbio, entretanto, advérbios são invariáveis. Nesse caso, a flexão desse vocábulo nos 
leva a crer e que se trata não de um advérbio, mas de um pronome (equivalente a “muitas”).  
 

2. C 
“Ela” é utilizado para evitar a repetição do termo sobre o qual se fala: “esta burguesia”. 
 

3. D 
A utilização dos pronomes “sua” e “dele” provocam uma ambiguidade no discurso, pois gera uma 
incerteza da pessoa do discurso que o narrador de refere. Portanto, é necessário retirar um dos pronomes 
para o sentido do enunciado se tornar mais claro.  
 

4. D  
O pronome relativo está fazendo referência a palavra “emoção”: o sexo não se compara à emoção. 
 

5. A  
O pronome “te”, empregado no segundo verso da última estrofe (“já te desprezo”) refere-se 
anaforicamente ao termo “imaginação”, vocativo seguido do aposto “falsa demente” no primeiro verso: 
“imaginação, falsa demente; já te desprezo”. 
 


