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 Leia a tirinha abaixo: 

 

a) Em cada quadrinho, há pelo menos um pronome 

diferente, identifique-os e classifique-os. 

b) O pronome utilizado por Jon para falar com Garfield 

indica qual pessoa do discurso? 

 

Veja a letra da música e faça o que se pede. 

Fico assim sem você – Adriana Calcanhoto 
Avião sem asa 

Fogueira sem brasa 

Sou eu assim sem você 

Futebol sem bola 

Piu-piu sem Frajola 

Sou eu assim sem você 

 

Por que é que tem que ser assim? 

Se o meu desejo não tem fim 

Eu te quero a todo instante 

Nem mil auto-falantes 

Vão poder falar por mim 

 

a) Há um pronome pessoal do caso reto e um pronome de 

tratamento na primeira estrofe da canção. Quais são 

eles? 

b) Qual o pronome pessoal do caso oblíquo utilizado para 

fazer referência a primeira pessoa do discurso na 

segunda estrofe da música.  

c)  E qual pronome pessoal do caso oblíquo foi utilizado 

para fazer referência a segunda pessoa do discurso 

nessa mesma última estrofe? 

 

Leia o poema abaixo e responda: 
 Minha terra tem palmeiras 

 Onde canta o Sabiá, 

 As aves, que aqui gorjeiam, 

 Não gorjeiam como lá. 
 Nosso céu tem mais estrelas, 

 Nossas várzeas têm mais flores, 

 Nossos bosques têm mais vida, 

 Nossa vida mais amores. 

 Em cismar, sozinho, à noite, 

 Mais prazer encontro eu lá; 

 Minha terra tem palmeiras, 

 Onde canta o Sabiá. 
 

a) “Os termos destacados são pronomes substantivos”. 

Essa afirmação está correta? Justifique.  

 

Todas as alternativas abaixo apresentam termos 

destacados em negrito que são pronomes substantivos, 

com exceção da alternativa: 

a) Eu queria comparar as nuvens. 

b) Ele teve que aceitar escolta policial para se proteger dos 

piratas. 

c)  Marcela, teus poemas me encantam! 

d) Eu sorria por saber que você viria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GABARITO: 

1. a) Você: pronome de tratamento. 

Eu: pronome pessoal do caso reto. 

Minha: pronome possessivo. 

b) Segunda pessoa do discurso. 

2. a) Eu; Você. 

b) Mim. 

c) Te. 

3. a) A afirmação está incorreta, pois os pronomes destacados são 

pronomes adjetivos, já que apenas acompanham o substantivo. 

4. C 
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