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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Pronomes 

Leia:   

A ilusão do fim de semana 

 

 Há algo errado nisto. 

 Onde havia florestas construímos cidades de concreto, asfalto e vidro. Aí, vivemos. Ou 

melhor: trabalhamos. Mas, como o lugar onde trabalhamos não é onde queremos viver, então no 

fim de semana rumamos para onde há floresta ou praia, onde, além do verde e do azul, se pode 

respirar. 

 Chegamos. Acabamos de encostar o carro na garagem da casa de campo, fazenda ou do 

hotel nas montanhas. 

 Chegar aqui não foi fácil. Duas, cinco, às vezes dez horas de engarrafamento. O verde e o 

azul, lá longe ainda, difíceis de alcançar. E a gente ali na estrada entalado num terrível rito de 

ultrapassagem. 

 Mas digamos que a viagem foi normal. O simples fato de nos aproximarmos do verde já 

muda o clima psicológico dentro do carro. Vai ficando para trás a fuligem da cidade. E ao subir a 

serra começa uma descontração no diafragma. Aqueles que estavam tensos, indo para a 

natureza, já tornaram suas frases macias, já começam a ficar mais amorosos. Algumas brigas de 

casal vão se diluindo na passagem da cidade para o campo. 

 

Sant”anna. Affonso Romano. “Para gostar de ler”. V. 16. São Paulo, Ática, p. 43. (Fragmento). 

 

Questão 1 – O termo “onde” é um pronome na frase: 

a) “Onde havia florestas construímos cidades de concreto [...]” 

b) “Mas, como o lugar onde trabalhamos [...]” 

c) “[...] não é onde queremos viver [...]” 

d) “[...] então no fim de semana rumamos para onde há floresta ou praia [...]” 

 

Questão 2 – Na frase assinalada acima, o pronome “onde” é relativo porque: 

a) complementa um substantivo.  

b) substitui um substantivo.  

c) explica um substantivo.  

d) retoma um substantivo.  
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Questão 3 – O sujeito da oração “Acabamos de encostar o carro na garagem da casa de campo 

[...]” é um pronome pessoal que aparece oculto. Identifique-o: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – No segmento “O simples fato de nos aproximarmos do verde já muda o clima 

psicológico dentro do carro.”, o termo “nos” é um pronome pessoal: 

a) reto. 

b) oblíquo tônico. 

c) oblíquo átono. 

d) oblíquo reflexivo. 

 

Questão 5 – No trecho “Aqueles que estavam tensos, indo para a natureza [...]”, o pronome 

sublinhado é: 

a) demonstrativo. 

b) de tratamento. 

c) pessoal. 

d) indefinido. 

 

Questão 6 – Na passagem “[...] já tornaram suas frases macias [...]”, o pronome “suas” exprime a 

ideia de: 

a) tempo. 

b) lugar. 

c) posse. 

d) modo. 

 

Questão 7 – No período “Algumas brigas de casal vão se diluindo na passagem da cidade para o 

campo.”, o pronome evidenciado indica: 

a) uma conclusão. 

b) uma certeza. 

c) uma comparação. 

d) uma indefinição. 

 

Questão 8 – Na parte “Há algo errado nisto.”, o termo destacado é resultado da contração: 

a) da preposição “de” com o pronome “isto”. 

b) da preposição “em” com o pronome “isto”. 

c) da preposição “per” com o pronome “isto”. 

d) da preposição “a” com o pronome “isto”. 


