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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia: 

 

Por que as pessoas ficam doentes? 

São ________________ doenças... 

 

São vários os motivos! Há pessoas que já nascem com alguma doença; outras que entram 

em contato com vírus, bactérias, fungos, protozoários ou vermes, que provocam problemas; e 

existem também casos de doenças adquiridas por maus hábitos, como tomar bebidas alcoólicas, 

comer muita besteira ou fumar – tudo isso leva ao mau funcionamento de órgãos ou partes do 

corpo. Algumas doenças têm cura e outras não. O mais importante é, ao se sentir mal, contar 

para os seus pais e procurar um médico. E nada de tomar remédio por conta própria! 

 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/noticias/curiosidades/>. 

 

Questão 1 – Pela leitura do texto, infere-se que o espaço indicado acima deverá ser preenchido 

com o pronome indefinido: 

a) quaisquer 

b) poucas  

c) muitas  

d) todas 

 

Questão 2 – “Algumas doenças têm cura e outras não.”. Identifique os pronomes indefinidos que 
compõem essa parte do texto: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Pode-se afirmar sobre os pronomes indefinidos, identificados na questão anterior: 

a) Os pronomes indefinidos foram empregados no lugar de um substantivo 

b) O primeiro acompanha um substantivo, o segundo ocupa o lugar de um substantivo.  

c) O primeiro ocupa o lugar de um substantivo, o segundo acompanha um substantivo.   

d) Os pronomes indefinidos acompanham os substantivos a que se referem.  

  

Questão 4 – O termo em destaque desempenha a função de pronome indefinido em: 

a) “São vários os motivos!”  
b) “[...] e existem também casos de doenças adquiridas por maus hábitos [...]” 
c) “[...] contar para os seus pais e procurar um médico.” 
d) “E nada de tomar remédio por conta própria!” 
 

Questão 5 – Sublinhe os pronomes indefinidos presentes nas frases a seguir: 

a) “Há pessoas que já nascem com alguma doença [...]” 
b) “[...] tudo isso leva ao mau funcionamento de órgãos ou partes do corpo.” 
 


