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Leia: 

30 de janeiro – Dia do Portuário 

 
Outro dia, meu pai teve que ir ao porto pegar uma encomenda e me levou junto. Eu fiquei 

lá e vi uma fila de homens fortões descarregando sacos de um navio, feito formiguinhas. Meu pai 
falou que eles se chamam estivadores ou portuários. Portuário é a pessoa que trabalha no porto, 

geralmente carregando ou descarregando cargas dos navios que chegam de outras cidades ou 
países. No porto também podem desembarcar passageiros. Aí, o trabalho dos portuários é 
diferente. Hoje em dia, para carregar ou descarregar navios mais rápido, eles usam guindastes e 
contêineres. [...] É legal ver toda aquela movimentação, faça chuva ou faça sol. Se não fosse o 

trabalho dos portuários, não teríamos aquelas mercadorias importadas, e os estrangeiros também 
não receberiam nossos produtos. E é tão bom trocar coisas, você não acha? 

 
Disponível em: <http://meninomaluquinho.educacional.com.br>. 

 
Questão 1 – Identifique a frase em que o pronome destacado é pessoal: 
(     ) “[...] meu pai teve que ir ao porto pegar uma encomenda [...]” 
(     ) “Eu fiquei lá e vi uma fila de homens fortões [...]” 
(     ) “E é tão bom trocar coisas, você não acha?” 
 
Questão 2 – Na frase identificada anteriormente, o pronome pessoal é reto porque: 

(     ) desempenha a função de sujeito. 
(     ) desempenha a função de objeto. 
(     ) desempenha a função de complemento. 
 
Questão 3 – Grife o pronome pessoal reto que compõe este trecho: 

 
“Meu pai falou que eles se chamam estivadores ou portuários.” 

 
Questão 4 – O pronome pessoal reto grifado acima: 

(     ) define “homens fortões”. 
(     ) retoma “homens fortões”. 
(     ) apresenta “homens fortões”. 
 

Questão 5 – Na passagem “[...] não teríamos aquelas mercadorias importadas [...]”, o sujeito do 
verbo “teríamos”, que aparece oculto, é um pronome pessoal empregado: 
(     ) na 1ª pessoa do plural. 
(     ) na 2ª pessoa do plural. 

(     ) na 3ª pessoa do plural. 


