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Leia o texto abaixo e responda o que se pede. 
“Aos 21 anos, Katelyn atingiu o topo pelo seu caminho. Pelo 

menos o seu topo. Provavelmente num caminho que será seguido 

por mais atletas. Com apenas três anos já andava nos pavilhões de 

ginástica; aos nove, mudou-se para Missouri com a mãe e um dos 

irmãos, entrando no Great American Gymnastics Experience de Al 

Fong; aos 12, rumou ao Texas, confiante de que integraria a World 

Olympic Gymnastics Academy liderada por Valeri Liukin, pai e 

treinador da medalha olímpica Nastia Liukin. Era uma vida de 

sentido único. A ginasta afirmava a si mesma que só tinha um 

objetivo. Com uma única virtude. A mesma que se acabou por tornar 

o seu maior pecado.” 

 

Assinale a alternativa em que o termo destacado é 

classificado como um pronome relativo. 

A  Provavelmente num caminho que será seguido por 

mais atletas. 

B  Confiante de que integraria a World Olympic 

Gymnastics. 

C  A ginasta afirmava a si mesma que só tinha um 

objetivo. 

D  Com três anos já andava nos pavilhões de ginástica. 

E  Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUADRILHA 
João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 
 

No poema de Carlos Drummond de Andrade é empregado 

um pronome em todo o texto. Identifique e assinale abaixo 

a classificação do pronome na construção do poema. 

A  Que – partícula integrante 

B  Que – Pronome demonstrativo 

C  Que – Pronome relativo 

D  Que – Conjunção explicativa 

E  Que - Pronome interrogativo. 

 

Análise as frases abaixo, marque C para certou ou E para 

errado. Em seguida, assinale a sequência correta. 

 Houve uma época onde tudo era mais fácil.  

 Essa é a jovem sobre cujos cabelos eu falava. 

 A moça sobre quem falávamos era bonita  

 Existem mistérios, cujo alcance nos escapa; nem por 

isso deixam de existir. 

 Os amigos de infância eram justamente aqueles com 

cujas histórias eu me identificava. 

A  C- E- C-E-C 

B  E- E-C- C-C 

C  C- C- C- E- E 

D  E- C- E- C-C 

E  E- C- C-C-E 

 

Transforme as frases abaixo em um único período. Para 

isso, utilize os pronomes relativos. 

a) Homens e mulheres vivem mais. Homens e mulheres se 

exercitam. 

b) Este é o cientista. Falamos do cientista ontem 

 

Leia o trecho abaixo. 

Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços. 
O que é a verdade? A verdade é uma mentira contada por 

Fernando Silva. Fernando conta com o corpo inteiro, e não apenas 

com palavras, e pode se transformar em outra gente ou em bicho 

voador ou no que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente 

escuta, por exemplo, o sabiá cantando num galho, e a gente pensa: 

Esse passarinho está imitando Fernando quando imita o sabiá. 

Ele conta causos da linda gente do povo, da gente recém-criada, 

que ainda tem cheiro de barro; e também causos de alguns tipos 

extravagantes que ele conheceu, como aquele espelheiro que fazia 

espelhos e se metia neles, se perdia, ou aquele apagador de vulcões que 

o diabo deixou zarolho, por vingança, cuspindo em seu olho. 

Os causos acontecem em lugares onde Fernando esteve: o 

hotel que abria só para fantasmas, aquela mansão onde as bruxas 

morreram de chatice ou a casa de Ticuantepe, que era tão 

sombreada e fresca que a gente sentia vontade de ter, ali, uma 

namorada à nossa espera. 

Além disso, Fernando trabalha como médico. Prefere as 

ervas aos comprimidos e cura a úlcera com plantas e ovo de pombo; 

mas prefere ainda a própria mão. Porque ele cura tocando. E 

contando, que é outra maneira de tocar. 
 

Observe as duas frases: 
O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões. 

O apagador de vulcões ficou zarolho. 
 

Elas foram corretamente unidas em: 

A  O apagador de vulcões ficou zarolho no olho o qual o 

diabo cuspiu. 

B  O apagador de vulcões, cujo o diabo cuspiu no olho, 

ficou zarolho. 

C  O diabo cuspiu no olho aonde o apagador de vulcões 

ficou zarolho. 

D  O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, onde 

ficou zarolho. 

E  O apagador de vulcões, em cujo olho o diabo cuspiu, 

ficou zarolho. 
 

GABARITO 
1- A 

2- C 

3- D 

4- a) Homens e mulheres os quais se exercitam vivem mais, 

b) Este é o cientista de quem falamos ontem. 

5- E  
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