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01 -  ( PUC ) Assinale a alternativa em que o termo destacado indique posse. 
 

a) “Meus parabéns seu João. O senhor escreveu uma linda história.”. 
b) “Beijou sua mulher como se fosse a última”. 
c ) “Seus amigos não são amigos de verdade...” 
d) “Sua alteza espera o príncipe herdeiro” 
e) “Ele tem seus quarenta anos.” 
 
02  -  ( PUC ) em, “Os outros é que me chamam de Zé.”   O termo destacado é: 
 
a) pronome indefinido. 
b) pronome pessoal oblíquo tônico. 
c) pronome pessoal oblíquo átono. 
c) pronome relativo. 
d) pronome possessivo. 
e) pronome demonstrativo. 
 

02 -  ( UFRJ ) Em, “Preciso do livro que lhe emprestei.”  O termo destacado é: 
 

a) pronome demonstrativo. 
b) pronome relativo. 
c) pronome indefinido. 
d) pronome possessivo. 
e) pronome interrogativo. 
 

03 -  ( PUC ) Assinale a alternativa cujo pronome demonstrativo seja depreciativo. 
 

a) Aquelas crianças são peraltas. 
b) Este livro me pertence. 
c) Essas pessoas são voluntárias. 
d) Aquele homem é extremamente violento. 
e) Aquilo não vale absolutamente nada. 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que 
sejam consideradas. 

 



04 -  ( UBERLÂNDIA ) Os pronomes oblíquos atuam como: 
 

a) sujeito. 
b) complementos verbais. 
c) complementos nominais. 
d) Adjuntos adverbiais. 
e) adjuntos adnominais. 
 
06  -  ( UBERLÂNDIA ) Assinale a alternativa cujo pronome demonstrativo esteja ligado à primeira 
pessoa do discurso. 
 
a) Essa semana será agradável. 
b) Essa política bairrista é repugnante. 
c) Gostei desta foto. 
d) Naquela época tínhamos segurança. 
e) Essa semana foi proveitosa. 
 
07  -  ( PUC ) Em, “ Ninguém admite esta verdade: todos mentem.” Na oração temos: 
 
a) Dois pronomes indefinidos e um demonstrativo. 
b) dois pronomes demonstrativos e um indefinido. 
c) três pronomes indefinidos. 
d) três pronomes demonstrativos. 
e) Dois pronomes indefinidos e dois pronomes demonstrativos. 
 
08  -  ( PUC ) Os pronomes pessoais retos exercem a função sintática de: 
 
a) objeto direto. 
b) objeto indireto. 
c) sujeito. 
d) complemento nominal. 
e) vocativo. 
 
09  -  ( UFRJ ) Em que frase temos pronome relativo? 
 
a) São situações às quais me refiro. 
b) Certas pessoas são carismáticas. 
c) Considerando-se os fatos, faremos as atividades, conforme solicitaram. 
d) Subscrevo-me às suas ordens, meu Senhor. 
e) Aquela cidade é cercada pela mata Atlântica. 
 
10  -  ( PUC ) Em, “Nem tudo que reluz é ouro...” O pronome destacado é: 
 
a) relativo. 
b) pessoal reto. 
c) pessoal oblíquo. 
d) demonstrativo. 
e) indefinido. 


