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Reconstruindo o mundo
O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não parava de perturbá-lo. Já
cansado com aquilo, arrancou uma folha - que mostrava o mapa do mundo - cortou-a em vários
pedaços, e entregou-a ao filho.
“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo, e quero ver
se você consegue montá-lo exatamente como é.”
Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia.
Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa.
“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai, aturdido.
“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava
o retrato de um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí
o mundo”.
Paulo Coelho. Disponível em: <https://pensador.uol.com.br/frase/NTg0Nzc4/>.

Questão 1 – Na passagem “[...] mas o filho pequeno não parava de perturbá-lo.”, o pronome
oblíquo sublinhado retoma, considerando-se o contexto:
“O pai”.
Questão 2 – “[...] cortou-a em vários pedaços, e entregou-a ao filho.”. A que se refere o pronome
oblíquo “a”?
O pronome oblíquo “a” refere-se à expressão “uma folha”.
Questão 3 – No trecho “[...] e quero ver se você consegue montá-lo exatamente como é.”, o
pronome oblíquo “lo” substitui o termo:
a) o jornal
b) um mapa do mundo
c) o retrato de um homem
d) o mundo
Questão 4 – Assinale a alternativa em que o pronome grifado está na forma oblíqua:
a) “Já cansado com aquilo, arrancou uma folha [...]”
b) “Pronto, aí tem algo para você fazer.”
c) “Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”
d) “Nem sei o que é isso [...]”
Questão 5 – Para concluir, defina os pronomes oblíquos:
Os pronomes oblíquos são os pronomes pessoais que desempenham a função de complemento
do sujeito.
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