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Leia: 

O galo e a pedra preciosa 

 

Um galo, que procurava, ciscando no terreiro, alimento para ele e suas galinhas, sem 

querer, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas, depois de 

observá-la e examiná-la por alguns instantes, se volta e comenta desolado: – Ora, ora, se ao 

invés de mim, meu dono tivesse te encontrado, ele decerto não iria se conter diante de tamanha 

alegria, e é quase certo que iria te colocar em lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei e 

de nada me serves. Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, ao invés de 

todas as joias do mundo!  

Moral da História: A utilidade de cada coisa é o que determina seu real valor. 

 

Esopo. Disponível em: <http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula7a.htm>. 

 

Questão 1 – Em “Um galo, que procurava, ciscando no terreiro [...]”, o pronome “que” é: 

a) pessoal  

b) relativo  

c) demonstrativo  

d) indefinido  

 

Questão 2 – No segmento “Mas, depois de observá-la e examiná-la por alguns instantes [...]”, as 
formas pronominais destacadas substituem, considerando-se o contexto da fábula: 

“uma pedra preciosa de grande beleza e valor”.  
 

Questão 3 – Em todas as passagens, os pronomes grifados indicam a ideia de posse, exceto em: 

a) “Um galo, que procurava, ciscando no terreiro, alimento para ele e suas galinhas [...]” 
b) “[...] meu dono tivesse te encontrado [...]” 
c) “No entanto, eu te achei e de nada me serves.”  
d) “A utilidade de cada coisa é o que determina seu real valor.”  
 

Questão 4 – “[...] ele decerto não iria se conter diante de [...]”. A quem se refere o pronome “ele”? 

O pronome “ele” refere-se ao dono do galo.  

 

Questão 5 – Na parte “Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho [...]”, foi 
omitido o pronome que desempenha a função de sujeito. Identifique-o:  

a) Eu  

b) Tu  

c) Ele 

d) Ela  


