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1. (MACK) “Este inferno de amar – como eu amo! – /
Quem mo pôs aqui n’alma … quem foi? / Esta chama
que alenta e consome, / Que é a vida – e que a vida
destrói – / Como é que se veio a atear, / Quando – ai
quando se há-de apagar? (Almeida Garret)
No texto, os pronomes eu – quem – este, são,
respectivamente:
a) indefinido – pessoal – indefinido
b) pessoal – interrogativo – demonstrativo
c) pessoal – indefinido – demonstrativo
d) interrogativo – pessoal – indefinido
e) indefinido – pessoal – interrogativo
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2. (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
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3. (UEPG-PR) “Toda pessoa deve responder pelos
compromissos assumidos.” A palavra destacada é:

a) pronome adjetivo indefinido
b) pronome substantivo indefinido
c) pronome adjetivo demonstrativo
d) pronome substantivo demonstrativo
e) nenhuma das alternativas acima é correta
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4. Preencha os espaços corretamente com pronomes
demonstrativos:
a - Está pessoa aqui é aquela da qual lhe falei.
b – Não conseguiremos encontrar aqueles estimados professores,
pois eles já não trabalham mais aqui.
c – Empreste-me esse livro aí. Há muito tento encontrá-lo.
d- Olha! Quem são aqueles convidados que acabaram de chegar?
e - Este/aquele foi o aluno destaque deste ano, desejas entrevistálo?
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5. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego dos pronomes
demonstrativos.
a) Em referência ao que vai ser dito, empregamos este(s), esta(s), isto.
b) Em referência ao que já foi dito, empregamos esse(s), essa(s), isso.
c) Em referência a dois elementos anteriormente expressos, empregamos
este(s), esta(s), isto em relação ao elemento mais próximo.
d) Em referência a dois elementos anteriormente expressos, empregamos
aquele(s), aquela(s), aquilo em relação ao elemento mais distante.
e) Para situar uma pessoa ou coisa em um tempo distante do momento
em que se fala, empregamos este(s), esta(s), isto.
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6. 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
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7. Por favor, passe _______________ caneta que está
aí perto de você, ______________ aqui não serve
para ______________ desenhar.
a) aquilo, esta, mim
b) esta, esta, mim
c) essa, esta, eu
d) essa, essa, mim
e) aquela, essa, eu
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8. Assinale a alternativa em que o pronome
demonstrativo está empregado corretamente:
a) Este próximo ano será melhor que esse.
b) Aquela bolsa que você está usando pertence a mim.
c) Olha! Quem são estes políticos que estão naquele
caminhão?
d) Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu e
durante aquele fez sol.
e) Há anos que não viajamos juntos. Estes tempos só
nos deixaram saudades.
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