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Leia:  

Desertos 

 

Os desertos são os lugares mais secos na Terra. Muitos têm menos de 4 cm³ de chuva por 

ano. Alguns podem ficar sem chuva por vários meses do ano. A maioria dos desertos é quente, 

assim mais água se evapora no ar do que cai como chuva. As plantas do deserto têm raízes 

profundas, pequenas folhas ou espinhos, e maneiras especiais de estocar água. Muitos animais 

podem nunca beber, tirando toda a água da comida. Apenas poucas espécies de plantas e 

animais podem sobreviver no deserto. Por isso, há ________ material morto para tornar o solo 

rico. Os poucos nutrientes levam um longo tempo para completar um ciclo de ecossistemas. 

 

“Enciclopédia da Ciência”, nº 4. Ed. Globo. 
 

Questão 1 – Na frase “Muitos têm menos de 4 cm³ de chuva por ano.”, o pronome indefinido 
“Muitos” refere-se: 

(     ) “desertos” 
(     ) “lugares” 
(     ) “meses do ano” 
 

Questão 2 – O termo “mais” é um prono e indefinido na frase: 

(     ) “Os desertos são os lugares mais secos na Terra.” 
(     ) “[...] mais água se evapora no ar do que cai como chuva.” 
 

Questão 3 – Na passagem “Muitos animais podem nunca beber [...]”, o pronome indefinido em 
destaque poderia ser substituído por: 

(     ) “Bastante” 
(     ) “Bastantes” 
(     ) As duas formas anteriores estão corretas. 

 

Questão 4 – Levando-se em consideração o contexto, o espaço indicado deve ser preenchido 

com o pronome indefinido: 

(     ) “tanto” 
(     ) “nenhum” 
(     ) “pouco” 
 

Questão 5 – Assinale a frase em que o pronome indefinido grifado funciona como substantivo: 

(     ) “Alguns podem ficar sem chuva por vários meses do ano.” 
(     ) “Apenas poucas espécies de plantas e animais podem sobreviver no deserto.” 
(     ) “Os poucos nutrientes levam um longo tempo para completar um ciclo de ecossistemas.” 
 


