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Leia: 

Por que o latim é uma língua morta? 

 

O latim era o idioma usado em boa parte da Europa há cerca de 2 mil anos. Mas, com o 

passar do tempo, a maneira de falar o latim foi mudando conforme a região daquele continente. E 

mudou tanto que as pessoas de uma área já não entendiam mais o que as de outro lugar diziam.  

Assim, sugiram novos idiomas, como o francês, o italiano, o espanhol e o português. Ou 

seja, o latim não parou de ser falado, apenas se transformou. 

Falando em espanhol e português, você sabe por que o J tem som tão diferente nessas 

duas línguas? 

Isso vem da época em que a Península Ibérica (atualmente, Portugal e Espanha) foi 

colonizada pelos romanos, em 218 antes de Cristo. Na época, todos falavam latim. Mas, em 

seguida, dialetos ibéricos começaram a surgir, como o galego-português e o castelhano. Foi aí 

que a separação entre o português e o espanhol começou – incluindo o jeito de pronunciar 

algumas letras.  

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

 

Questão 1 – O texto atende ao propósito de: 

a) noticiar um fato.  

b) apresentar uma explicação.  

c) expor uma opinião.  

d) contar uma história.  

 

Questão 2 – O termo destacado classifica-se como pronome indefinido em: 

a) “[...] maneira de falar o latim foi mudando conforme a região daquele continente.” 
b) “E mudou tanto que as pessoas de uma área já não entendiam [...]” 
c) “[...] o que as de outro lugar diziam.” 

d) “Isso vem da época em que a Península Ibérica [...]” 
 

Questão 3 – Grife os pronomes indefinidos que compõem as frases a seguir: 

a) “Na época, todos falavam latim.” 
b) “[...] incluindo o jeito de pronunciar algumas letras.” 
 

Questão 4 – Identifique, entre os pronomes grifados acima, aquele que desempenha: 

a) a função de adjetivo: “algumas”. 
b) a função de substantivo: “todos”.  
 

Questão 5 – No título, o termo “uma” funciona como pronome indefinido? Explique: 

Não. No título, “uma” funciona como artigo indefinido.  


