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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Pronomes pessoais 

Leia: 

A parte que falta 

 

Neste clássico da literatura infantil relançado pela Companhia das Letrinhas, 

acompanhamos a busca por completude e refletimos sobre relacionamentos com a poesia singela 

de Shel Silverstein. O protagonista desta história é um ser circular que visivelmente não está 

completo: falta-lhe uma parte. E ele acredita que existe pelo mundo uma forma que vai completá-

lo perfeitamente e que, quando estiver completo, vai se sentir feliz de vez. Então ele parte 

animado em uma jornada em busca de sua parte que falta. Mas, ao explorar o mundo, talvez 

perceba que a verdadeira felicidade não está no outro, mas dentro de nós mesmos. Neste livro, 

leitores de todas as idades vão se deparar com questionamentos sobre o que é o amor e quanto 

dependemos de um relacionamento ou parceira para nos sentirmos plenamente felizes. "Eu quero 

dar esse livro para todas as pessoas que eu conheço.” ― Jout Jout 
 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 

 

Questão 1 – Grife os verbos que compõem esta frase do texto: 

 

“[...] acompanhamos a busca por completude e refletimos sobre relacionamentos com a poesia 

singela de Shel Silverstein.” 

 

Questão 2 – O sujeito dos verbos, grifados na questão acima, é um pronome pessoal que 

aparece oculto. Aponte-o: 

(     ) “Nós” 

(     ) “Vós” 

(     ) “Eles” 

 

Questão 3 – No segmento “[...] um ser circular que visivelmente não está completo: falta-lhe uma 

parte.”, o pronome pessoal sublinhado desempenha a função de: 

(     ) sujeito  

(     ) objeto direto 

(     ) objeto indireto  
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Questão 4 – Releia esta passagem do texto: 

 

“E ele acredita que existe pelo mundo uma forma que vai completá-lo perfeitamente [...]” 

 

Na passagem acima, há dois tipos de pronomes pessoais: o pronome pessoal reto e o pronome 

pessoal oblíquo. Localize-os: 

 

a) Pronome pessoal reto: ________________________ 

b) Pronome pessoal oblíquo: ______________________ 

 

Questão 5 – Em “[...] ele parte animado em uma jornada [...]”, o pronome pessoal “ele”: 

(     ) define alguém.  

(     ) retoma alguém. 

(     ) anuncia alguém. 

 

Questão 6 – Na parte “Neste livro, leitores de todas as idades vão se deparar com 

questionamentos [...]”, o pronome oblíquo “se” indica o uso: 

(     ) da voz ativa  

(     ) da voz passiva 

(     ) da voz reflexiva  

 

Questão 7 – No trecho “Eu quero dar esse livro para todas as pessoas que eu conheço.’ ― Jout 

Jout”, há um pronome pessoal. Identifique-o: 

(     ) “Eu” 

(     ) “todas” 

(     ) “que” 

 

Questão 8 – O trecho, que apresenta o pronome pessoal, identificado anteriormente, está entre 

aspas no texto porque: 

(     ) é um fragmento do livro “A parte que falta”. 

(     ) é uma fala de autoria alheia sobre o livro “A parte que falta”. 

(     ) é uma observação feita pelo autor do texto sobre o livro “A parte que falta”. 

 

Questão 9 – Os pronomes pessoais, analisados nas questões, estão no texto que objetiva: 

(     ) noticiar um fato. 

(     ) divulgar um livro. 

(     ) contar uma história.  


