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O diário da Jade 

 

Hoje fui à Espanha conhecer a caverna de Altamira. Descobri que lá foi o primeiro lugar 

onde encontraram desenhos feitos em rochas por homens da Pré-História. As figuras são 

impressionantes e estão espalhadas por um imenso labirinto de galerias e passagens. Depois fiz 

uma pesquisa e descobri que esse tipo de desenho pré-histórico existe em muitos países, 

inclusive no Brasil. As pinturas mostram cenas de caçadas, de danças e imagens de animais 

como cavalos, bisões, cervos, leões, mamutes e touros, além de formas geométricas.  

Fiquei imaginando as pessoas fazendo aqueles desenhos... por que será que elas 

desenhavam nas paredes? Ninguém sabe ao certo. Muitas figuras estão em locais escondidos e 

os pesquisadores acreditam que as cavernas pintadas não serviam de casa, mas eram locais 

onde aconteciam rituais.  

“Revista Recreio”, n. o 188. 

 

Questão 1 – O pronome em destaque classifica-se como indefinido em: 

a) “Descobri que lá foi o primeiro lugar onde encontraram desenhos feitos em rochas [...]” 
b) “Depois fiz uma pesquisa e descobri que esse tipo de desenho pré-histórico [...]” 
c) “[...] por que será que elas desenhavam nas paredes?” 
d) “Muitas figuras estão em locais escondidos e os pesquisadores acreditam [...]” 

 

Questão 2 – Identifique a frase cujo sujeito é um pronome indefinido. Em seguida, grife-o: 

“Ninguém sabe ao certo.” 
 

Questão 3 – No trecho “[...] em muitos países, inclusive no Brasil.”, o pronome indefinido 
desempenha função: 

a) substantiva  

b) adjetiva  

c) adverbial  

d) verbal  

 

Questão 4 –  O termo sublinhado não funciona como pronome indefinido na oração:  

a) Aprendi muito quando conheci a caverna de Altamira. 

b) Há desenhos pré-históricos em vários países.    

c) As pinturas nas cavernas mostram tantas cenas! 

d) Muita gente fica encantada com os desenhos pré-históricos!   

 

Questão 5 – O pronome “quem” é indefinido na oração: 
(     ) Quem conhece a caverna de Altamira? 

(  x ) Eu sei quem conhece a caverna de Altamira.  

 


