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Leia: 

E tem gente que até hoje duvida… 

 

Você sabia que até hoje muita gente duvida de que o homem tenha pisado na lua? Há 

quem junte fotos e faça sites imaginando indícios de que tudo não passou de uma fraude, 

montada em estúdio de cinema. 

O astrônomo Ronaldo Mourão deu uma entrevista para um especial sobre o Homem na 

Lua e diz que a principal prova de que os americanos chegaram lá é simplesmente o fato de que 

seus rivais, os soviéticos, nunca duvidaram disso. 

As pessoas também falavam das condições impossíveis do tempo na lua. Como lá não tem 

atmosfera, as temperaturas variam muito: de 100°C durante o dia para 150°C negativos à noite. 

Os humanos, obviamente, não sobreviveriam ali. E por isso, muita gente duvida. Mas por causa 

desse tempo maluco, foi escolhido um lugar mais ameno para pousar o módulo lunar, exatamente 

no meio da penumbra, em que não é dia nem noite. 
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Questão 1 – O pronome destacado é indefinido no trecho: 

(     ) “Você sabia que até hoje muita gente duvida de que o homem tenha pisado na lua?” 
(     ) “[...] o fato de que seus rivais, os soviéticos, nunca duvidaram disso. 

(  x ) “E por isso, muita gente duvida.” 
 

Questão 2 – No trecho apontado acima, o pronome indefinido exerce a função sintática de: 

(     ) sujeito. 

(     ) objeto.  

(  x ) adjunto adnominal.  

 

Questão 3 – Em “Há quem junte fotos e faça sites imaginando indícios [...]”, “quem” é: 
(     ) um pronome relativo.  

(  x ) um pronome indefinido.  

(     ) um pronome interrogativo.  

 

Questão 4 – Grife o pronome indefinido que compõe este fragmento do texto: 

 

“[...] tudo não passou [...]” 
 

Questão 5 – O pronome indefinido grifado na questão anterior: 

(  x ) é invariável.  

(     ) varia em gênero.  

(     ) varia em número.  
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