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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Você costuma se lembrar dos seus sonhos? 

 

 Algumas pessoas lembram-se todas as manhãs do que sonharam durante a noite, outras 

pensam que não sonham nunca, pois não têm lembranças do que viram. Algumas pesquisas 

afirmam que isso acontece em função da atenção que cada um dá aos sonhos de manhã. 

 Quem se levanta correndo da cama e liga a televisão ou o telefone geralmente não se 

lembra de nada. Por outro lado, quem acorda com calma e faz um esforço para se lembrar dos 

sonhos, na maioria das vezes, consegue. 

Porém, existem lesões específicas no cérebro – em função de acidentes ou doenças – que 

eliminam de vez o sonho. Nesses casos, as pessoas continuam dormindo, mas param de sonhar. 

Ainda bem que esse é um problema muito raro! 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 219. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o trecho em que o pronome destacado é indefinido: 

(     ) “Você costuma se lembrar dos seus sonhos?” 
(     ) “Algumas pesquisas afirmam que [...]” 
(     ) “Ainda bem que esse é um problema muito raro!” 
 

Questão 2 – No trecho identificado acima, o pronome indefinido sintaticamente: 

(     ) determina um substantivo.  

(     ) caracteriza um substantivo. 

(     ) ocupa o lugar de um substantivo.  

 

Questão 3 – No primeiro período do texto, o pronome indefinido “outras” retoma: 
(     ) “pessoas” 
(     ) “manhãs” 
(     ) “lembranças” 
 

Questão 4 – Na passagem “[...] isso acontece em função da atenção que cada um dá aos sonhos 

de manhã.”, há uma locução pronominal indefinida. Aponte-a: 

(     ) “em função da” 
(     ) “cada um” 
(     ) “de manhã” 
 

Questão 5 – Na frase “Quem se levanta correndo da cama e liga a televisão [...]”, “Quem” é: 
(     ) pronome relativo 

(     ) pronome indefinido  

(     ) pronome interrogativo  


