
 

 

HORA DE PRATICAR 

 
 1. Identifique e classifique os 
pronomes presentes no seguinte 
trecho. 
 
Todos queriam ser amigos de 
Mariana. Ela era a garota mais 
simpática da escola. Nunca fui sua 
amiga, mas ver aquele sorriso pela 
manhã era o suficiente para mim. 
 
Todos: pronome indefinido 
Ela: pronome pessoal reto 
Sua: pronome possessivo 
Aquele: pronome demonstrativo 
Mim: pronome pessoal oblíquo 
 
2. Complete as lacunas com os 
pronomes eu e mim. 
 
a) Esse problema será resolvido 
apenas entre ____ e você. 
b) Esse problema é para ____ 
resolver. 
c) Isso nem é um problema para 
____. 
d) Se você não vai ajudar, o problema 
será resolvido por ____ e por ele. 
 
3. Corrija as seguintes frases, 
alterando os pronomes pessoais 
retos destacados para pronomes 
pessoais oblíquos. 
 
a) O médico mandou eu entrar no 
consultório.  
b) O diretor cumprimentou ela com 
um aceno de cabeça. 
c) As coisas já estão resolvidas entre 
eu e ela. 
d) Vi ele na praia no domingo 
passado. 
 
4. Assinale as opções em que a 
colocação pronominal não está 
correta. 
 
a) Ajudá-lo-ei no que for necessário. 
b) Não sinta-se mal com essa 
situação. 
c) Me diz a verdade, por favor! 

d) Minha vizinha me espera para 
fazermos os deveres juntas. 
 
5. Identifique as opções em que 
pronome destacado atua como 
pronome adjetivo e as opções em 
que o pronome destacado atua como 
pronome substantivo. 
 
a) Minha irmã está cursando 
veterinária. 
b) Você pode procurar a resposta 
certa naquele livro, por favor? 
c) Esse caderno é meu. 
d) Alguns saíram mais cedo e ainda 
não voltaram. 
e) Suas atitudes estão afetando 
negativamente o ambiente. 
f) Ela não me contou a história 
completa. 
 
6. Assinale as opções em que há um 
pronome indefinido. 
 
a) Certas pessoas não são bem-
vindas em minha casa. 
b) Apenas quero me relacionar com 
as pessoas certas. 
c) Você não ouviu nada? 
d) A mãe não está nada satisfeita 
com suas notas. 
e) Ele correu pouco porque estava 
cansado. 
f) Poucos chegarão ao fim do 
percurso. 
g) O pouco, às vezes, transforma-se 
em muito. 
 
7. Classifique os pronomes 
destacados como interrogativos ou 
relativos. 
 
a) Quanto açúcar é necessário 
comprar? 
b) Compre tanto quanto for preciso. 
c) Este é o apartamento onde morei 
na minha infância. 
d) Diga-me, por favor, onde fica esse 
apartamento. 
 



 

 

8. Em quais opções há concordância 
entre os pronomes e as formas 
verbais? 
 
a) Vai no seu próprio carro! Não te 
dou carona! 
b) Vai no teu próprio carro! Não te 
dou carona! 
c) Veja o que está escrito na porta da 
sua casa. 
d) Veja o que está escrito na porta da 
tua casa. 
 
9. Complete os espaços em branco 
com os pronomes demonstrativos 
corretos. 
 
a) Esse guarda-chuva não é 
___________ que eu comprei. 
b) ___________ aconteceu na 
semana passada. 
c) Você quer ler ___________ livro 
que está comigo? 
d) Você está vendo ___________ 
prédio no fim da rua? 
 
10. Indique em qual opção o uso do 
pronome pessoal oblíquo está certo. 
 
a) Esperaram-a durante muito tempo. 
b) A esperaram durante muito tempo. 
c) Esperaram-lhe durante muito 
tempo. 
d) Esperaram-na durante muito 
tempo. 
 
 

11.  (Fuvest) Assinale a alternativa onde o 
pronome pessoal está empregado 
corretamente: 

a) Este é um problema para mim 
resolver. 
b) Entre eu e tu não há mais nada. 
c) A questão deve ser resolvida por eu e 
você. 
d) Para mim, viajar de avião é um 
suplício. 
e) Quando voltei a si, não sabia onde me 
encontrava. 

12. (UFPR) Complete com os pronomes e 
indique a opção correta, dentre as 
indicadas abaixo: 

1. De repente, deu-lhe um livro para 
_____ ler. 
2. De repente, deu um livro para _____ . 
3. Nada mais há entre _____ e você. 
4. Sempre houve entendimentos entre 
_____ e ti. 
5. José, espere vou _____ . 
 
a) ele, mim, eu, eu, consigo 
b) ela, eu, mim, eu, contigo 
c) ela, mim, mim, mim, com você 
d) ela, mim, eu, eu, consigo 
e) ela, mim, eu, mim, contigo 
 

13.  (Mackenzie) Assinale a alternativa que 
apresenta erro de colocação pronominal: 

a) Você não devia calar-se. 
b) Não lhe darei qualquer informação. 
c) O filho não o atendeu. 
d) Se apresentar-lhe os pêsames, faço-o 
discretamente. 
e) Ninguém quer aconselhá-lo. 
 
 

14. (ITA) O pronome pessoal oblíquo átono 
está bem colocado em um só dos 
períodos. Qual? 

 
a) Isto me não diz respeito! respondeu-
me ele, afetadamente. 
b) Segundo deliberou-se na sessão, 
espero que todos apresentem-se na hora 
conveniente. 
c) Me entenda! Lhe não disse isto! 
d) O conselho que dão-nos os pais, 
levamo-los em conta mais tarde. 
e) Amanhã contar-te-ei por que 
peripécias consegui não envolver-me. 
 

15. (Unirio) Assinale o item que completa 
convenientemente as lacunas do trecho: 
A maxila e os dentes denotavam a 
decrepitude do burrinho; _____ , porém, 
estavam mais gastos que _____ . 

a) esses, aquela 
b) estes, aquela 
c) estes, esses 
d) aqueles, esta 
e) estes, esses 
 



 

 

16.  (ENEM) O uso do pronome átono no 
início das frases é destacado por um 
poeta e por um gramático nos textos 
abaixo. 

 
Pronominais 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 

 
(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. 
São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 

 
“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito 
na conversação familiar, despreocupada, ou 
na língua escrita quando se deseja 
reproduzir a fala dos personagens (…)”. 

 
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima 
gramática da língua portuguesa. São Paulo: 
Nacional, 1980.) 

 
Comparando a explicação dada pelos autores 
sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
 
a) Condenam essa regra gramatical 
b) Acreditam que apenas os esclarecidos 
sabem essa regra. 
c) Criticam a presença de regras na gramática. 
d) Afirmam que não há regras para uso de 
pronomes. 
e) Relativizam essa regra gramatical. 

 
17. (Unicamp-SP) O Partido X dedica-se a 

essa atividade mais do que nunca. 
Ocorre que ainda está longe do 
desejado, seja por falta de vontade, de 
vocação ou de incapacidade do partido. 
Entre outras razões, é por esse motivo 
que o dólar sobe. 

 
RODRIGUES, Fernando. Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 25 set. 2002. Parcialmente 
adaptado. 

 
a) Na primeira oração ocorre uma palavra (um 
pronome) que permite concluir que o trecho 
acima não é o início do texto de Fernando 
Rodrigues. Qual é a palavra e por que sua 
ocorrência permite tal conclusão? 
 

18.  (UFV-MG) Das alternativas abaixo, 
apenas uma preenche de modo correto as 
lacunas das frases. Assinale-a. 

 
Quando saíres, avisa-nos que iremos _____ . 
Meu pai deu um livro para _____ ler. 
Não se ponha entre _____ e ela. 
Mandou um recado para você e para _____ . 
 
a) contigo, eu, eu, eu 
b) com você, mim, mim, mim 
c) consigo, mim, mim, eu 
d) consigo, eu, mim, mim 
e) contigo, eu, mim, mim 
 

19.  (FCMSCSP) Por favor, passe _____ 
caneta que está aí perto de você; _____ 
aqui não serve para _____ desenhar. 

 
a) aquela, esta, mim 
b) esta, esta, mim 
c) essa, esta, eu 
d) essa, essa, mim 
e) aquela, essa, eu 
 

20.  (UFAM) Assinale o item em que há erro no 
emprego do pronome pessoal: 

 
a) Recebidas as mangas, os meninos as 
repartiam irmãmente entre si. 
b) Sempre me presenteava livros, dizendo-me 
que era para eu adquirir o hábito da leitura. 
c) Estas deliciosas balas de mangarataia, eu as 
trouxe para ti levares ao Píndaro. 
d) Os altruístas pensam menos em si e mais 
nos outros. 
e) Leve o jornal consigo, Acácio. Já o li desde 
cedo. 
 

 
 


