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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto sobre o livro “Quando a gente tem saudade”: 

 

Toda a complexidade da palavra saudade cai ao chão quando pensamos na simplicidade 

que cada autor: Vana, Nic e Inês, tiveram ao expressá-la através de um texto simples e acessível 

aos pequenos. 

“Quando a gente tem saudade, o coração fica meio vazio, cabe até um elefante dentro 

dele…” 
Onde será que a saudade mora? Que forma tem? Talvez não seja possível saber tudo 

sobre ela… Apenas surge, em alguns momentos pela lembrança de um instante marcante, de 
alguém ou de um lugar. Com uma linguagem poética, a leitura mostra quando e como esse 

sentimento aparece e o quanto ele pode incomodar… As ilustrações aguçam a imaginação e 
tocam ainda mais o pequeno leitor. 

O final do livro ainda dá uma dica: que tal enviar uma carta para quem você tem saudade?! 

 

Disponível em: <http://leiturinha.com.br/blog>. 

 

Questão 1 – Identifique a frase em que o termo destacado funciona como pronome interrogativo: 

a) “Quando a gente tem saudade, o coração fica meio vazio [...]” 
b) “Onde será que a saudade mora?” 

c) “[...] e o quanto ele pode incomodar…” 
d) “[...] que tal enviar uma carta para quem você tem saudade?!” 
 

Questão 2 – “Que forma tem?”. Aponte o pronome interrogativo que compõe essa parte do texto: 

O pronome interrogativo “Que” compõe essa parte do texto.  

 

Questão 3 – Indique um pronome interrogativo que poderia ocupar o lugar do pronome 

identificado na questão anterior: 

O pronome “Qual” poderia ocupar o lugar de “Que”.  
 

Questão 4 – Para fazer sentido, a oração “____________ nunca sentiu saudade?” deve ser 
completada com o pronome interrogativo: 

a) Quanto  

b) Que  

c) Qual  

d) Quem 

 

Questão 5 – “Não sei quanto custa este livro.”. Localize o pronome interrogativo empregado 

nessa frase: 

O pronome interrogativo “quanto” foi empregado nessa frase.  


