
 

 

 
Exercícios de fixação sobre os Pronomes Pessoais Reflexivos, Recíprocos e 

de Tratamento 
 

LEIA este poema de Ulisses Tavares: 
Questão 01: O poema estabelece uma 
oposição entre o eu lírico e sua turma. 
a) Que pronome identifica o eu lírico? 
b) Que perfil você acha que tem o eu lírico: ele 
é criança, adolescente ou adulto? EXPLIQUE. 
c) Quem você acha que são as pessoas que 
formam a turma? 
 
Questão 02: A turma chama o eu lírico de nós. 
a) CLASSIFIQUE esse pronome e INDIQUE a 
pessoa e o número em que ele está. 
b) Pela forma como a turma trata o eu lírico, é 
possível supor que ele é bem aceito ou não? Por 

quê? 
 
Questão 03: O poema faz um jogo com a palavra nó(s). 

a) Quais são os sentidos da palavra nó(s) no título? 
b) Qual é a classe gramatical da palavra, de acordo com cada um desses sentidos? 

 
Questão 04: CORRIJA, se necessário, as orações abaixo. 

a) Já são dez horas. Se levante, menino! 
b) As suas horas vagas resumiam-se em perder-se na leitura de poesias românticas. 
c) Me perdi nos meus pensamentos e adormeci. 
d) Pai e filho se acusavam abertamente pela falência da empresa. 

 
Questão 05: INDIQUE a alternativa que completa adequadamente a frase: 
 
Senhor ministro, gostaria de _____________ fazer uma pergunta: _____________ Excelência 
acredita realmente que _____________ Majestade, o rei, acreditará nessas denúncias? 

 
a)  Vos – Vossa – Vossa. 
b) Lhe – Vossa – Vossa. 
c) Vos – Sua – Sua. 
d) Lhe – Vossa – Sua. 

e)  Vos – Sua – Vossa. 
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Eu me chamo eu. 
A turma me chama nós 

Longe da turma 
Me sinto só 
Mas sou eu. 

 
Com a turma sou nós 

De nós em nós 
Eu sou mais eu. 
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