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Pronomes

Capítulo13

PARA COMPREENDER

01  A palavra ela se refere a um programa de computador cha-
mado Samantha, pelo qual a personagem principal do filme 
vai se apaixonar. Fora de contexto, tomada isoladamente, a 
palavra é classificada como um pronome; no contexto em 
que foi empregada, trata-se de um substantivo.

02  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que a 
história do filme está centrada em uma personagem soli-
tária; daí, o motivo pelo qual ela tem destaque no pôster. 
Além disso, essa personagem interage com um programa 
de computador, em um mundo virtual, razão pela qual ela 
(Samantha, o tal programa) não poderia aparecer no car-
taz. Como está dito na frase do pôster, trata-se de uma his-
tória de amor, mas da qual participa somente uma pessoa 
física, e é essa a pessoa que aparece na imagem.

03  Ao longo do texto, o autor interage com o leitor por meio 
de perguntas, questões que se referem aos temas trata-
dos no filme e que podem fazer parte da vida de qualquer 
pessoa que esteja lendo a crítica. É importante notar que 
essas perguntas estão sempre estrategicamente colocadas 
no final dos parágrafos, o que mantém acesa a curiosidade 
do leitor e o aproxima do texto. O crítico faz referências 
genéricas ao leitor, tratando-o ora pela segunda pessoa 
do singular (tu), ora pelo pronome você (“E se tudo o que 
bastasse fosse criar alguém que te entenda do jeito que 
você é, vá aprendendo, dia após dia, como te fazer feliz e 
a ser feliz também?”).

04  Os pronomes, respectivamente, referem-se a:

�� seu: de Theodore;

�� ele: Theodore;

�� seu: de Theodore;

�� que: um novo sistema operacional;

�� que: uma inteligência artificial; 

�� que: as respostas;

�� tudo: trata-se de um pronome indefinido, que se refere 
a todas as outras coisas que o novo sistema operacional 
ainda poderia receber, além das respostas, das entona-
ções de voz, dos suspiros.

05  Há um duplo efeito: de um lado, o distanciamento das más-
caras em relação ao autor e ao leitor, pois dificilmente um 
leitor desse texto será uma criança; por outro, o termo em 
destaque garante certa carga de cumplicidade entre autor e 
leitor, pois, mesmo não sendo mais crianças, o que garante 
o distanciamento, ambos sabem que tipo de máscara é.

06  Resposta pessoal.

Agora é com você

01  O motivo da inutilidade é que um “mapa perfeito” deveria 
conter todos os detalhes de um lugar, ou seja, deveria ter o 
tamanho natural e ser como esse mesmo lugar (por exem-
plo, um mapa do Brasil deveria ter exatamente o tama-
nho do Brasil). Com isso, o mapa perderia a sua função de 
representação e passaria a ser uma cópia da coisa em si, 
tornando-se completamente inútil.

02  Segundo o autor, é preciso ter consciência de que a capa-
cidade de aferição humana é sempre limitada, o que con-
dena os seres humanos a ter uma compreensão, mesmo 
que com o auxílio de instrumentos, parcial do mundo que 
os cerca. Daí, entende-se o porquê de o autor ter feito 
uma referência ao conto de Borges que fala da inutilidade 
do mapa perfeito: não existe compreensão perfeita das 
coisas, e sim modelos parciais. Com o cérebro, ocorre a 
mesma coisa: seria impossível tentar entendê-lo comple-
tamente, como algo isolado e completo em si mesmo.

03  O autor, em uma reflexão muito interessante, afirma que só 
existe inteligência humana atrelada a um corpo humano. 
Pensar máquinas inteligentes, portanto, é pensar em um 
novo tipo de inteligência, algo que siga parâmetros e refe-
rências diversas. A inteligência, tal como a vislumbramos, 
está atrelada, sempre, a sentimentos e condições físicas, 
não existe como uma instituição completa em si mesma.

04  Ao longo do texto, o autor engloba o leitor em sua argu-
mentação, pois utiliza a primeira pessoa do plural como 
sujeito do discurso. Dessa maneira, notam-se diversas 
ocorrências do pronome pessoal do caso reto nós, assim 
como do pronome oblíquo nos e do possessivo nosso(s).

05  O pronome remete o leitor ao que foi dito na frase ante-
rior, ou seja, à construção de uma representação do tama-
nho da coisa representada. 
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 pessoas com deficiência, comprando, por exemplo, vaga 
de estacionamento na porta da escola, sendo que essa 
vaga deveria estar à disposição de alunos com deficiência.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

 O pronome pessoal oblíquo os, que retoma o substantivo 
estagiários, é de terceira pessoa e do plural [mandaram os 
estagiários (eles) sair?]; assume a forma nos para se ade-
quar à terminação nasal (-am) da forma verbal. Pelo con-
texto, ou seja, pelo referente do pronome nesse discurso, 
não se deve confundi-lo com o pronome da primeira pes-
soa do plural nos.

02  D

 O pronome relativo que retoma o sintagma nominal essa 
arrogância. Na oração subordinada adjetiva, o pronome que 
desempenha a função de sujeito, e a forma verbal faz estabe-
lece concordância com o referente essa arrogância.

03  A

 A construção correta deveria ser com o pronome oblíquo 
mim (note-se que está regido pela preposição sem), e não 
com o pronome do caso reto eu.

04  D

a) (F) Trata-se de joias de família de que / das quais jamais 
me desfarei. 

b) (F) O candidato expôs planos em que / nos quais nin-
guém confiou. 

c) (F) Nesta rua, os serviços a que / aos quais você tem 
acesso são inúmeros. 

d) (V) 
e) (F) Eis o documento a cuja cópia me refiro. 

05  A

 Visto que o termo “ciência” está mais distante, deve ser 
retomado pelo demonstrativo aquela. Como a expressão 
“desenvolvimento tecnológico” está espacialmente mais 
próxima, deve ser retomada pelo pronome demonstrativo 
este, o que leva à alternativa A. O pronome demonstra-
tivo deve concordar, em gênero e número, com o termo 
referente.

06  D
 O primeiro o é pronome demonstrativo com o sentido 

de aquele; o segundo o é artigo definido determinando 
o substantivo patriotismo; e o terceiro o é pronome pes-
soal oblíquo substituindo o nome Policarpo, como objeto 
direto, na oração, em relação ao verbo fez.

06  O autor utiliza o pronome interrogativo que. Ao colocar uma 
frase interrogativa no título do artigo, o autor emprega uma 
pergunta retórica para chamar a atenção do leitor.

07  O autor utiliza o pronome outros justamente no momento 
em que aborda o filme Ela. Ao tratar da história de um 
homem que se apaixona por um sistema operacional de 
um computador, o autor aborda o tema da relação que os 
homens estabelecem com as novas tecnologias e, conse-
quentemente, com os outros seres humanos – como essas 
novas possibilidades interferem em questões de relações 
humanas e criação de identidades. Indo além, Gleiser mos-
tra como, ao menos em termos ficcionais, o filme revelou 
que, no futuro, talvez, os “outros” englobarão, também, 
programas de inteligência artificial – os “outros” poderão 
não ser mais humanos.

08  O autor tem uma visão bastante otimista da inteligên-
cia artificial, mas pensa nela somente enquanto ligada e 
dependente da inteligência humana; aquela seria uma 
ampliação artificial desta, um fator de emancipação e de 
crescimento de possibilidades.

ATIVIDADES PARA SALA

01  a) Eles: gentios; agregavam: os metais.
b) “[...] que os homens da terra ostentavam nas suas 

armas, adornos e utensílios.”; “[...] mais preciosos pelas 
suas serventias [...]”; “Os sucessos castelhanos atiçaram 
os colonos portugueses a iniciar suas buscas [...]”.

02  Isso, com noção espacial, indica certo distanciamento do 
falante; o advérbio aqui indica o espaço ocupado pelo 
falante; ou seja, há, sob o ponto de vista da norma-pa-
drão, um emprego inadequado do pronome isso. A cons-
trução adequada seria: “Isto aqui é o Paraíso”. É impor-
tante observar, no entanto, que na oralidade é bastante 
recorrente, no Brasil, empregar isso e isto indistintamente. 
A linguagem publicitária, em muitos casos, opta por se 
aproximar da variante do público-alvo. Assim, emprega 
um registro mais coloquial, buscando conferir a anúncios 
maior expressividade e familiaridade. 

03  C

 O pronome demonstrativo a retoma o substantivo nuclear 
do sintagma nominal “A reação dos candidatos [...]”.

04  C

 O pronome lhes, nesse contexto, tem valor possessivo. O 
trecho equivale a “os soluços rompiam o seio delas (das 
senhoras)”.

05  B

 O pronome isso tem como referente toda a frase ante-
rior, em que a escritora comenta o fato de certos pais  
norte-americanos tratarem seus filhos saudáveis como 
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07  A
 O pronome ninguém é indefinido. A forma os, com valor 

de aqueles, é pronome demonstrativo e remete às pes-
soas “que consideram tal atitude um privilégio dado pela 
existência”, e apenas a essas pessoas, o que permite clas-
sificar a oração adjetiva introduzida pelo pronome relativo 
que como restritiva. O pronome que é relativo, cujo refe-
rente é o pronome demonstrativo os, o que leva o verbo 
para a terceira pessoa do plural – “aqueles (isto é, as pes-
soas que) consideram...”. O termo tal, acompanhando o 
substantivo atitude, é demonstrativo com sentido de esta.

08  E
I. (V) De fato, o pronome nós refere-se ao próprio cien-

tista e à sua equipe. 
II. (V) O pronome nossos também mostra que, na resposta 

do cientista, ele está falando em nome da equipe. 
III. (V) Na parte da entrevista reproduzida na questão, 

esse é o único momento em que o cientista apre-
senta um posicionamento exclusivamente seu.

09  B
 Na primeira ocorrência, o pronome relativo tem como 

referente o sintagma nominal “um rato”; na segunda 
ocorrência, o referente é o substantivo “ar”; na terceira, o 
pronome tem como antecedente o substantivo nuclear do 
sintagma “certo ruído” (o ruído pareceu-lhe “verdadeira 
risada de rato”). Em cada um dos três casos, o pronome 
relativo introduz oração subordinada adjetiva.

10  D

 A alternativa correta é a D. Em todas as outras, observa-se 
o uso equivocado do pronome onde, cujo sentido, de 
acordo com a gramática normativa, deve sempre retomar 
a ideia de lugar.


