
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Pronomes 

Leia:  

Dia do Escoteiro: sempre alerta! 

 

O escotismo é uma atividade educacional voltada exclusivamente para crianças e jovens. 

Tem uma metodologia que prega boas ações e atitudes. Além disso, os escoteiros utilizam 

uniforme e aprendem a se virar, aprendendo lições importantes, principalmente na vida ao ar 

livre. O dia do escoteiro é comemorado no dia 23 de abril. A prioridade é a vida em equipe e o 

aprender fazendo. Os escoteiros garantem que suas atividades são muito divertidas.  

O fundador dos escoteiros foi o inglês Baden-Powell, que nasceu em 1857, e desde 

criança sempre gostou de aventura e da natureza. Ele foi militar durante muitos anos e teve a 

oportunidade de conhecer praticamente o mundo todo, adquirindo grande experiência de vida. 

Foi em uma de suas viagens, mais precisamente pelo interior da Inglaterra, que certa vez 

Baden-Powell viu alguns meninos usando, em suas brincadeiras, um manual que ele havia escrito 

para exploradores do Exército. O manual continha ensinamentos sobre como sobreviver em 

regiões selvagens. 

Powell organizou, então, em 1907, um acampamento com 20 rapazes de 12 a 16 anos, no 

qual ensinou diversas coisas importantes – como primeiros-socorros e técnicas de observação – 

e deu dicas de como viver de forma segura no campo, na floresta e na cidade. Os resultados do 

acampamento foram tão positivos que deram origem ao livro “Escotismo para rapazes”. Guiado 

pelo livro, um grupo de rapazes se organizou e deu origem ao 1º Movimento Escoteiro. 

A partir daí, o escotismo se espalhou rapidamente pelo resto do mundo. Hoje, o escotismo 

é o maior movimento de educação não-formal do mundo, sem fins lucrativos, de caráter 

educacional, cultural e beneficente: são quase 30 milhões de participantes em todo o mundo! 

 

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

 

Questão 1 – Em todas as passagens, os pronomes destacados referem-se ao fundador dos 

escoteiros, o inglês Baden-Powell, exceto em: 

a) “[...] que nasceu em 1857 [...]” 

b) “Ele foi militar durante muitos anos [...]” 

c) “Foi em uma de suas viagens [...]” 

d) “[...] em suas brincadeiras [...]” 

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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Questão 2 – Na frase “Tem uma metodologia que prega boas ações e atitudes.”, o “que” é: 

a) um pronome relativo 

b) uma conjunção integrante 

c) um pronome indefinido 

d) um advérbio de intensidade  

 

Questão 3 –  Na parte “[...] os escoteiros utilizam uniforme e aprendem a se virar [...]”, o emprego 

do pronome pessoal oblíquo “se” indica: 

a) a voz ativa do verbo “virar”. 

b) a voz reflexiva do verbo “virar”. 
c) a voz passiva analítica do verbo “virar”. 

d) a voz passiva pronominal do verbo “virar”.  

 

Questão 4 – No período “Os escoteiros garantem que suas atividades são muito divertidas.”, o 

pronome “suas” exprime a ideia de: 

a) certeza 

b) lugar 

c) posse 

d) tempo 

 

Questão 5 – No segmento “Ele foi militar durante muitos anos e teve a oportunidade [...]”, o 

pronome “muitos”: 

a) não define o substantivo “anos”. 
b) complementa o substantivo “anos”. 

c) explica o substantivo “anos”. 

d) anuncia o substantivo “anos”. 

 

Questão 6 – No trecho “[...] no qual ensinou diversas coisas importantes [...]”, o pronome relativo 

“no qual” retoma: 

a) “O manual”. 

b) “um acampamento com 20 rapazes de 12 a 16 anos”.  
c) “o campo”. 

d) “o livro Escotismo para rapazes”. 

 

Questão 7 – Aponte a frase em que o termo sublinhado é um pronome indefinido: 

(  x ) “[...] teve a oportunidade de conhecer praticamente o mundo todo [...]” 

(     ) “[...] adquirindo grande experiência de vida.” 


