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Leia: 

05 de novembro – Dia do Radioamador 

 
Hoje em dia, você que tem computador com Internet pode entrar num chat e conversar 

com pessoas que não conhece, que podem estar a milhares de quilômetros de distância, mas 
que, certamente, gostam das mesmas coisas que você. O bate-papo flui gostoso. Mas, antes da 
popularização da Internet, só quem podia ter esse gostinho era o radioamador. Os radioamadores 
não fazem isso profissionalmente. O próprio nome já está dizendo. Eles são pessoas que usam 
um equipamento de comunicação por rádio para conversar com outras pessoas que usam esse 
mesmo equipamento. É igual na Internet: eles têm seus velhos conhecidos, usam apelidos, mas 
também sempre procuram alguém novo que esteja na escuta da mesma frequência para 
conversar. Muitas vezes, eles são a única forma de mandar ou receber mensagens de socorro de 
locais inacessíveis. Pode perguntar para um velho radioamador quantas vezes ele já captou 
pedidos de socorro de aviões e barcos em alto-mar. 
 

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

 

Questão 1 – O pronome destacado é indefinido no trecho: 
(     ) “Os radioamadores não fazem isso profissionalmente.” 
(  x ) “[...] outras pessoas que usam esse mesmo equipamento.” 
(     ) “[...] eles têm seus velhos conhecidos [...]” 
 
Questão 2 – No texto, o pronome indefinido “quem” funciona sintaticamente como: 
(  x ) sujeito. 
(     ) objeto direto. 
(     ) objeto indireto. 
 

Questão 3 – Grife o pronome indefinido nesta passagem do texto: 
 

“[...] mas também sempre procuram alguém novo que esteja na escuta [...]” 
 
Questão 4 – O pronome indefinido grifado acima: 
(  x ) é invariável.  
(     ) varia em gênero.  
(     ) varia em número.  
 
Questão 5 – Em “[...] quantas vezes ele já captou pedidos de socorro [...]”, o termo grifado é: 
(     ) um pronome relativo. 
(  x ) um pronome indefinido. 
(     ) um advérbio de intensidade. 
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