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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto que nos conta sobre o livro “Os italianos”, escrito por João Fábio Bertonha: 

 

Afinal, _____________ são os italianos? Convivas barulhentos que devoram fartas 

macarronadas ou degustadores sofisticados de pratos refinados? Filhinhos diletos de Mamas 

supersticiosas ou executivos competentes que criaram roupas, sapatos e objetos de design 

símbolos de elegância em todo o planeta? O que explica que a Itália e os italianos provoquem 

sentimentos tão contraditórios por parte dos estrangeiros?  

Neste livro, imagens cristalizadas e mitos são discutidos pelo historiador João Fábio 

Bertonha, de forma agradável e saborosa, trazendo à tona origens e costumes de um povo que 

está presente na árvore genealógica de milhões de brasileiros. Além disso, o autor aborda o que 

é ser "italiano" hoje, a contínua mudança da identidade italiana no decorrer do tempo e como 

séculos de história influenciam não apenas a economia ou o sistema político da Itália, mas a sua 

própria cultura. Leitura fascinante e necessária. 

Disponível em: <http://editoracontexto.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique a finalidade do texto acima: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Preenche-se o espaço indicado no texto com o pronome interrogativo: 

a) quais 

b) que 

c) quem 

d) quantos 

 

Questão 3 – O termo “que” desempenha a função de pronome interrogativo em: 

a) “Convivas barulhentos que devoram fartas macarronadas [...]” 
b) “[...] ou executivos competentes que criaram roupas [...]” 
c) “[...] trazendo à tona origens e costumes de um povo que está presente [...]” 
d) “Além disso, o autor aborda o que é ser "italiano" hoje [...]” 
 

Questão 4 – “[...] como séculos de história influenciam não apenas a economia ou o sistema 

político da Itália [...]”. Aponte o pronome interrogativo que compõe essa parte do texto: 

______________________________________________________________________________  

 

Questão 5 – Construa frases com estes pronomes na função interrogativa:  

a) que: ________________________________________________________________________ 

b) quem: ______________________________________________________________________ 

c) qual: ________________________________________________________________________ 

d) onde: _______________________________________________________________________ 


