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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Brasília: cidade planejada 

 

Um milhão de cruzeiros. Esse foi o prêmio prometido pelo governo brasileiro ao vencedor 

do concurso para escolha do melhor projeto do plano piloto de Brasília, em 1956. 

Ao contrário de muitas cidades do País, que surgem de forma “espontânea”, sem muita 

organização, Brasília foi muito bem planejada. A escolha do local e do projeto da nova capital do 

País foi feita com anos de antecedência para que nada saísse errado. Como se diz por aí, foi 

preciso primeiro “arrumar a casa” e deixar tudo pronto para a transferência do poder Legislativo, 

que antes era sediado no Rio de Janeiro. 

Na época, a expectativa para a construção de Brasília era muito grande e todos estavam 

muito curiosos para saber como seria a nova capital do país. Ao todo, 41 projetos participaram do 

concurso, cada um com ideias bem diferentes. Quer ver só? 

 

Disponível em: <plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Aponte a frase em que o pronome grifado exprime a ideia de indefinição:  

(     ) “Esse foi o prêmio prometido pelo governo brasileiro [...]” 
(  x ) “[...] e deixar tudo pronto para a transferência do poder Legislativo [...]” 
(     ) “[...] que antes era sediado no Rio de Janeiro.” 
 

Questão 2 – O vocábulo “muito” ou “muita” exerce a função de pronome indefinido na frase: 

(  x ) “[...] sem muita organização [...]” 
(     ) “[...] Brasília foi muito bem planejada.” 
(     ) “[...] a expectativa para a construção de Brasília era muito grande [...]” 
 

Questão 3 – Sublinhe o pronome indefinido presente neste fragmento do texto: 

 

“A escolha do local e do projeto da nova capital do País foi feita com anos de antecedência para 

que nada saísse errado.” 
 

Questão 4 – Em “[...] todos estavam muito curiosos [...]”, o pronome indefinido funciona como: 

(  x ) sujeito  

(     ) adjunto adnominal  

(     ) complemento nominal  

 

Questão 5 – Ao final do texto, o pronome indefinido “cada” acompanha o termo “um”, que retoma:  
(     ) “país” 
(  x ) “projeto” 
(     ) “concurso” 


