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Leia:
Pessoas, trabalho e significado
Grande parte das nossas vidas transcorre em locais de trabalho. Gastamos horas
desenvolvendo tarefas que, aparentemente, não possuem um relacionamento estreito com a
nossa pessoa.
A maioria dos seres humanos é constrangida a trabalhar pelo simples fato de que trabalho
significa especialmente sobrevivência. Essa ideia que é uma realidade está indicando que o
trabalho parece como um elemento constrangedor, se olhado na referência imediata de
preenchedor das necessidades básicas.
Na cultura tecnológica, o trabalho adquiriu um extraordinário relevo e parece que é muito
difícil os seres humanos poderem viver sem trabalhar. O caráter obrigatório do trabalho lhe dá um
significado punitivo, e muitos indivíduos o encaram dessa maneira. A situação do trabalhador
adulto é bastante complexa em nossa sociedade, já que os trabalhos estão indicados e
hierarquizados de acordo com os níveis de preparo e especialização.
Não adianta, pois, pensarmos no valor do trabalho como “livre escolha” já que, cada vez
mais, impõe a obrigatoriedade de ter um treinamento, muitas vezes demorado, para assumir uma
tarefa adequada na cultura contemporânea.
Juan Mosquera, “As ilusões e os problemas da vida”.

Questão 1 – Na passagem “[...] que, aparentemente, não possuem um relacionamento estreito
com a nossa pessoa.”, o pronome relativo “que” retoma:
a) “nossas vidas”
b) “locais de trabalho”
c) “horas”
d) “tarefas”
Questão 2 – No trecho “Essa ideia que é uma realidade está indicando que o trabalho.”, o
pronome demonstrativo grifado:
a) retoma uma ideia.
b) anuncia uma ideia.
c) explica uma ideia.
d) complementa uma ideia.
www.acessaber.com.br

Questão 3 – Sublinhe os pronomes pessoais oblíquos presentes nesta parte do texto.
“O caráter obrigatório do trabalho lhe dá um significado punitivo, e muitos indivíduos o encaram
dessa maneira.”
Agora, identifique o referente dos pronomes sublinhados acima:
______________________________________________________________________________
Questão 4 – No segmento “A situação do trabalhador adulto é bastante complexa em nossa
sociedade [...]”, o pronome “nossa” exprime a noção de:
a) tempo
b) lugar
c) posse
d) intensidade
Questão 5 – O “que” é um pronome relativo na frase:
a) “Essa ideia que é uma realidade [...]”
b) “[...] está indicando que o trabalho parece como um elemento constrangedor [...]”
c) “[...] e parece que é muito difícil os seres humanos poderem viver sem trabalhar.”
d) “[...] já que os trabalhos estão indicados e hierarquizados de acordo com os níveis [...]”
Questão 6 – Aponte o segmento em que o termo destacado é um pronome indefinido:
a) “[...] e parece que é muito difícil os seres humanos poderem viver sem trabalhar.”
b) “[...] e muitos indivíduos o encaram dessa maneira [...]”
c) “A situação do trabalhador adulto é bastante complexa em nossa sociedade [...]”
d) “[...] já que, cada vez mais, impõe a obrigatoriedade de ter um treinamento [...]”
Questão 7 – “Não adianta, pois, pensarmos no valor do trabalho [...]”. Assinale a pessoa do
pronome pessoal, que é o sujeito do verbo “pensarmos”:
a) 1ª pessoa do singular
b) 1ª pessoa do plural
c) 2ª pessoa do plural
d) 3ª pessoa do plural
Questão 8 – Na oração “Quantas horas você trabalha por dia?”, o termo “Quantas” é:
(

) um pronome indefinido

(

) um pronome interrogativo
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