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A casa dos pronomes

— Chega de Adjetivos — gritou a menina. — Eu não sei por que tenho
grande simpatia pelos Pronomes, e queria visitá-los já.
— Muito fácil — respondeu o rinoceronte. — Eles moram naquelas
casinhas aqui defronte. A primeira, e menor, é a dos Pronomes Pessoais.
(...)
E todos se dirigiram para a casa dos Pronomes Pessoais enquanto Quindim
ia explicando que os Pronomes são palavras que também não possuem pernas
e só se movimentam amarradas aos Verbos.
Emília bateu na porta — toque, toque, toque.
Veio abri o Pronome Eu.
— Entrem, não façam cerimônia.
Narizinho fez as apresentações.
(...)
— E os seus companheiros, os outros Pronomes Pessoais? — perguntou
Emília.
— Estão lá dentro, jantando.
À mesa do refeitório achavam-se os Pronomes Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, Ela
e Elas. Esses figurões eram servidos pelos Pronomes Oblíquos, que tinham o
pescoço torto e lembravam corcundinhas. Os meninos viram lá o Me, o Mim, o
Comigo, o Nos, o Conosco, o Te, o Ti, o Contigo, o Vos, o Convosco, o O, o A, o
Lhe, o Se, o Si e o Consigo – dezesseis Pronomes Oblíquos.
— Sim, senhor! Que luxo de criadagem! — admirou-se Emília. — Cada
Pronome tem a seu serviço vários criadinhos oblíquos...
— E ainda há outros serviçais, os Pronomes de Tratamento — disse Eu. —
Lá no quintal estão tomando sol os Pronomes Você, Vossa Senhoria, Vossa
Excelência, Vossa Majestade e outros.
Monteiro Lobato
Emília no país da gramática, Brasiliense.
VOCABULÁRIO:
Amarradas – unidas
Refeitório: sala própria para servir refeições.
Figurões; personagens importantes
Criadagem: conjunto de criados, empregados
Serviçais: criados

01. Onde se passa a história que você leu?
02. Quem ensinou o caminho para a casa dos Pronomes Pessoais?
03. Qual a explicação que Quindim deu sobre os pronomes?
04. Quem abriu a porta para Emília?
05. Escreva os nomes dos pronomes que estavam jantando:
06. Quem eram os criados dos pronomes pessoais?
07. Quais os outros serviçais que trabalhavam para os pronomes pessoais?
08. Retire do texto:
A) pronomes retos;
B) pronomes oblíquos;
C) pronomes de tratamento

09. Das tirinhas abaixo, retire e classifique todos os pronomes que encontrar em:
A) Pessoais – B) Possessivos – C) Demonstrativos – D) Indefinidos

