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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Mas, você já ouviu falar em cordel? Sabe o que é? 

  

Cordel é um gênero literário que usa palavras rimadas e muita imaginação. 

Tradicionalmente o formato de um cordel é um folheto e nele contém versinhos parecidos com 

poesias. Esses versos contam histórias que podem ser inventadas ou não, pode ser a história de 

alguém conhecido, ainda uma fantasia, drama, aventura, o que o autor quiser criar. 

O nome cordel é original de Portugal e foi escolhido porque, depois de prontos, esses 

livrinhos eram pendurados em barbantes para serem vendidos. 

Esse tipo de literatura veio da Europa e, no Brasil, ficou conhecido entre as décadas de 50 

e 60. No nosso país, começou na região Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Hoje, essa arte é conhecida em todo Brasil. 

Quem escreve esse tipo de texto é chamado de cordelista. Eles costumam recitar os 

poemas de forma melodiosa e também fazem declamações animadas. 

  

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

  

Questão 1 – O pronome grifado é um pronome que exprime indefinição na passagem: 

(     ) “[...] pode ser a história de alguém conhecido [...]” 
(     ) “[...] esses livrinhos eram pendurados em barbantes [...]” 
(     ) “Eles costumam recitar os poemas de forma melodiosa [...]” 
  

Questão 2 – Sublinhe o pronome indefinido neste fragmento inicial do texto: 

  

“Cordel é um gênero literário que usa palavras rimadas e muita imaginação.” 
   

Questão 3 – Em “[...] essa arte é conhecida em todo Brasil.”, o pronome indefinido “todo”: 
(     ) compõe um adjunto adverbial de tempo. 

(     ) compõe um adjunto adverbial de lugar. 

(     ) compõe um adjunto adverbial de intensidade. 

  

Questão 4 – No trecho “Quem escreve esse tipo de texto é chamado de cordelista.”, o “Quem” é: 
(     ) pronome relativo 

(     ) pronome indefinido 

(     ) pronome interrogativo  

 

Questão 5 – No contexto acima, o pronome “Quem” desempenha a função de: 
(     ) sujeito 

(     ) objeto 

(     ) predicativo do sujeito 
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