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Classes Gramaticais: Pronome
1. (BB) Pronome empregado incorretamente:
a) Nada existe entre eu e você.
b) Deixaram-me fazer o serviço.
c) Fez tudo para eu viajar.
d) Hoje, Maria irá sem mim.
e) Meus conselhos fizeram-no refletir.

2. (Fundação Lusíada) Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos:
“Não ______ ajudou, nem _______ pediu nada, não ______ julgou e nem _____ condenou por
isso”.
a) ( ) o, lhe, o, o
b) ( ) o, lhe, o, lhe
c) ( ) lhe, lhe, o, o
d) ( ) o, lhe, lhe, o
e) ( ) o, lhe, lhe, lhe

3. (FGV) Assinale o item em que há erro quanto ao emprego dos pronomes se, si ou consigo:
a) Feriu-se quando brincava com o revólver e o virou para si.
b) Ele só cuidava de si.
c) Quando V. Sa vier, traga consigo a informação pedida.
d) Ele se arroga o direito de vetar tais artigos.
e) Espere um momento, pois tenho de falar consigo.

4. (UDESC 2009) Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo lhe está no lugar do pronome
oblíquo o ou a, em desacordo com as orientações da norma culta.
a) Pediu a Rita que lhe explicasse tudo.
b) Então ela declarou-lhe que não voltaria mais.
c) O cocheiro propôs-lhe voltar a primeira travessa, e ir por outro caminho.
d) Ele, para lhe ser agradável, estava sempre discretamente afastado.
e) Vejamos o que lhe trouxe aqui.

5. Leia as seguintes frases. Todas elas apresentam problemas de ambigüidade. Identifique o que
causa essa ambigüidade e reescreva essas frases tornando-as mais claras.
a) O pai pediu à filha seus livros.
b) Joana encontrou seu pai na rua.
c) João pediu à Ana que arrumasse seu quarto.

6. Leia este trecho de uma crônica sobre as desventuras de um mágico fracassado.
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“Depois de passar alguns dias na cadeia – onde se tornou popular entre os presos pelo seu hábito
de tirar cigarros acesos detrás de suas orelhas – o mágico foi posto em liberdade por falta de
provas.”
(Luis Fernando Verissimo. In. O Nariz e outras crônicas)
a) O pronome possessivo SEU está substituindo que nome (substantivo) no texto?
b) O emprego do pronome possessivo SUAS gera uma ambigüidade. Explique essa afirmativa.
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a) O uso do pronome possessivo SEUS causa a ambigüidade na frase. Se os livros
pertenceram à filha, reescrevemos assim: O pai pediu à filha os livros DELA. Já se os livros
pertencerem ao pai, reescrevemos: O pai pediu à filha OS PRÓPRIOS livros.
b) O pronome possessivo SEU causa a ambigüidade. Se o pai for de Joana, reescrevemos:
Joana encontrou O PRÓPRIO pai na rua. Já se o pai for da pessoa com quem se está
falando, reescrevemos: Joana encontrou TEU pai na rua.
c) O pronome SEU causa a ambigüidade. Se o quarto for de João, podemos reescrever:
João pediu que Ana arrumasse o quarto DELE. Já se o quarto for de Ana, reescrevemos:
João pediu que Ana arrumasse o próprio quarto. Por último, se o quarto for da pessoa com
quem se fala, reescrevemos: João pediu que Ana arrumasse o TEU quarto.
6. a) Mágico.
b) O pronome possessivo SUAS pode estar fazendo referência às orelhas do mágico ou às
orelhas dos outros presos.
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