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Leia: 

 

    Era uma vez uma linda jovem chamada Fátima, cujo pai era um comerciante rico. Um dia, ele a 

avisou de que viajariam de navio para uma ilha onde tinham vários amigos com filhos da idade 

dela.  

    — Talvez você encontre um noivo entre esses rapazes — disse-lhe o pai. Durante a viagem 

houve uma terrível tempestade em alto-mar. Todos os tripulantes morreram, inclusive o pai de 

Fátima, e apenas ela conseguiu chegar até a praia, onde adormeceu de tanto cansaço. Quando 

despertou, não sabendo o que fazer, saiu caminhando pela areia. Uma família de tecelões que 

passava por ali viu e, sentindo pena daquela moça tão linda e desamparada, convidou Fátima 

para morar em sua casa. […] 
 

 Heloísa Prieto. “Lá vem história”. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997. p. 40. 
 

Questão 1 – Na passagem “[...] onde adormeceu de tanto cansaço.”, o pronome “onde” retoma o 

lugar onde Fátima adormeceu. Pode-se afirmar que ela adormeceu: 

a) na ilha 

b) na praia  

c) na areia  

d) na casa da família de tecelões 

 

Questão 2 – Aponte o pronome relativo que compõe o primeiro período do texto: 

O pronome relativo “cujo” compõe o primeiro período do texto. 
 

Questão 3 – O pronome relativo, apontado na questão anterior, exprime a noção de: 

(  x ) posse 

(     ) lugar 

(     ) tempo  

 

Questão 4 – O “que” desempenha a função de pronome relativo em: 

(     ) “Um dia, ele a avisou de que viajariam de navio [...]” 
(     ) “Quando despertou, não sabendo o que fazer, saiu caminhando pela areia.” 
(  x ) “Uma família de tecelões que passava por ali viu [...]” 
 

Questão 5 – No trecho “[...] onde tinham vários amigos com filhos da idade dela.”, conclui-se que 

o pronome sublinhado equivale a: 

(     ) de que 

(  x ) em que 

(     ) com que 

 


