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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:________________________________________________________________________ 
 

Leia:  
Boto-vermelho 

 
É o maior golfinho do rio, podendo atingir até 2,7 metros de comprimento. Por muito tempo, 

acreditou-se que esse animal vivia só em ambientes de água doce, mas, recentemente, grupos 
de botos-vermelhos foram avistados nadando em águas salobras. É que esses golfinhos 

possuem adaptações que permitem que eles se acostumem com mudanças de salinidade do 
ambiente, ou seja, que eles consigam se alimentar e reproduzir, mesmo que a água fique mais 
salgada. Por causa dessas características curiosas, muitas lendas giram em torno dessa espécie. 
Esses mitos são passados dos pais para os filhos, fazendo dele um animal temido, 

principalmente, na Amazônia. Por outro lado, em alguns locais, o contato das pessoas com os 
botos está mudando essa visão. Ainda bem, pois eles são animais extraordinários! 

 
Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 213. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 
Questão 1 – Há um pronome indefinido no segmento: 
(     ) “Por muito tempo, acreditou-se que esse animal vivia só em ambientes [...]” 
(     ) “[...] mesmo que a água fique mais salgada.” 
(     ) “Ainda bem, pois eles são animais extraordinários!” 
 

Questão 2 – No segmento identificado anteriormente, o pronome indefinido compõe:  

(     ) um sujeito.  
(     ) um aposto.  
(     ) um adjunto adverbial.  
 
Questão 3 – No período “Por causa dessas características curiosas, muitas lendas giram em 

torno dessa espécie.”, o pronome indefinido: 
(     ) explica um substantivo.  
(     ) acompanha um substantivo.  
(     ) ocupa o lugar de um substantivo.  

 
Questão 4 – Sublinhe os pronomes indefinidos neste período do texto: 

 

Por outro lado, em alguns locais, o contato das pessoas com os botos está mudando essa visão. 

 

Questão 5 – Os pronomes indefinidos sublinhados acima indicam: 
(     ) o mesmo gênero.  
(     ) o mesmo número.  

(     ) o mesmo gênero e o mesmo número.  


