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PORTUGUÊS    7º ano 

 

Competência Objeto de aprendizagem Habilidade 

Aplicar os conhecimentos 

gramaticais contextualizados às 

diferentes situações de 

produção e leitura de textos 

orais e escritos, considerando 

aspectos semânticos, sintáticos, 

morfológicos e fonéticos. 

 

Pronomes demonstrativos 

H30. Utilizar as diversas 

estruturas linguísticas de acordo 

com a norma culta.  

H48. Relacionar os 

demonstrativos presentes em 

um texto aos 

objetos/pessoas/lugares/ 

momentos a que se referem 

 

Veja esta notícia sobre a publicação de um livro e responda às questões. Os pronomes demonstrativos 

estão em destaque. 

 

O planeta derrete. E eles lucram 

    Enquanto a Terra esquenta e os cientistas fazem previsões apocalípticas, tem gente pensando em 

como ganhar com isso: grupos e empresas que pretendem lucrar com as maiores consequências das 

mudanças climáticas, como elevação do nível do mar, derretimento dos polos, grandes tempestades, 

seca e fome. Conheça os planos neste livro explosivo, escrito pelo americano McKenzie Funk 

 

 

1-Sugira um sinônimo para a palavra explosivo nesse contexto.  

2-A que ideia apresentada no texto se refere o pronome isso 

3-A expressão este livro explosivo refere-se a algo que já foi apresentado no texto ou que ainda será? 
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     Os pronomes demonstrativos são importantes recursos para o estabelecimento da coesão textual. 

Por meio deles são feitas referências aos termos de um texto, seguindo uma norma 

Este, estes, esta, estas, isto ( Remetem a elementos que ainda serão citados.) 

         Esse, esses, essa, essas, isso ( Retomam elementos já citados.) 

 

  

    Seguindo essa norma, se a notícia tivesse mais um parágrafo, apresentado após a imagem da capa do 

livro, a referência a ele seria feita com esse, pronome empregado para retomar algo que já está no 

texto.  

Já uma reformulação do título poderia trazer isto para antecipar uma informação: Eles lucram com isto: 

o aquecimento do planeta.  

 

Veja mais dois exemplos.  

O tema do livro é este: o aquecimento global.  

O livro trata do aquecimento global. Esse é um tema importante. 

 

   Os pronomes demonstrativos também podem se referir a tempo e espaço. 

Este, esta, estes, estas, isto 

• Referem-se ao tempo presente: Neste momento, não posso conversar com você.  

• Referem-se a algo próximo do falante: A informação está neste livro que estou segurando.  

Esse, essa, esses, essas, isso 

• Referem-se a passado ou presente próximos: Nesse fim de semana, viajei para o interior.  

• Referem-se a algo próximo do ouvinte: Pode me passar esse saleiro, por favor? 

Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo 

• Referem-se a passado distante: Naquela época, ela ainda não tinha filhos.  

• Referem-se a algo distante do falante e do ouvinte: O material está naquela sala no fim do corredor. 
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4- Copie as frases no caderno, substituindo a estrela pelo pronome adequado. Lembre-se de que ele 

pode aparecer combinado com as preposições de (deste, dessa etc.) ou em (nessa, naquele etc.)  

a) A Horta do Ciclista é um dos exemplos de agricultura urbana em São Paulo. ★ iniciativas contribuem 

para a sustentabilidade.  

b) Não concordo com a instalação de uma lixeira. A passagem de pedestres será prejudicada por ★ 

obstáculo.  

c) Convidaram ★ profissionais para o debate: um psicólogo, um professor e um advogado.  

d) Empregadores e grevistas não concordaram: ★ queriam o retorno imediato dos funcionários e ★ 

permaneciam irredutíveis.  

e) Quando me casei, minha avó me deu ★: um broche que pertencera à mãe dela.  

f) Os preços estão ficando muito altos. ★ é o motivo de boa parte dos associados deixar de pagar as 

mensalidades.  

g) ★ enchente ocorrera há oito anos, mas ainda havia marcas nas paredes.  

h) Você deveria ler ★ livro que está comigo.  

i) Oba! ★ manhã está excelente para irmos à praia.  

j) A tempestade caiu sobre as cidades de Curitiba e Piraquara e ★ última tem vários pontos de 

alagamento.  

k) Bons dicionários estão disponíveis na internet. ★ material permite uma consulta rápida durante a 

escrita dos textos. 

 

 

 


