
ATENÇÃO: nio escreva no livro.

Responda a todas as questóes no caderno.

1. Leia outro trecho do roteiro de Se eu fosse você.

Helena — O que é isso?

Cláudio — Tô malhando 
um pouco.

Helena— De jeito nenhum. Eu não quero ficar toda embatatada.

Cláudio — Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já estou me sentindo por baixo com esse

corpo...

Helena — Por baixo, por quê?

Cláudio— Eu quero dizer, sendo mulher...

Helena — Qual é o problema de ser mulher?

Cláudio• — O problema é que eu não estou acostumado. Eu costumava ser homem até uns

dias atrás. Agora estou desse jeito... Eu preciso fazer alguma coisa radical pra me

sentir mais eu. Malhar um ferro, fazer minha aula de judô..,

FALO, Adnana, GREGORIO, Carlos. FILHO, Damel. BRITZ, Iafa. BELMONTE. Rene, FROTA, Roberto. Se eu fosse você.

Disponivel em: <http•//www.roteirodectnema pdf>. Acesso em. I I Jan. 2013.

a) Por que o fato de Claúdio estar fazendo ginástica incomoda Helena?

b) Qual é o significado da palavra embatatada na segunda fala de Helena?

c) Releia: "Eu não quero ficar toda embatatada." Qual é o referente do pronome destacado?

d) De que maneira essa construção destaca o conflito presente na cena?

e) Observe: "Eu já estou me sentindo por baixo com esse corpo". Como explicar o uso do

pronome esse na frase, considerando o contexto em que ele aparece?

2. Leia o trecho de um artigo de revista dirigida ao público feminino adolescente.

Sobre petecas caindo. Pegue a sua e volte para o jogo!

Foi por isso que respondi ao meu amigo
que ele, no mínimo, não estava sabendo as

regras do jogo. Como assim, não pode deixar
a peteca cair? Ela cai mesmo. E a gente pega.
E adivinha? Cai de novo, pegamos de novo

e... enfim. O ponto é: não dá para manter o

ntmo o tempo inteiro. Nem na quadra, nem

em lugar nenhum, por mais que a gente se

esforce.

Mesmo que esteja dando seu melhor
em alguma coisa, saiba que seu melhor

inclui momentos não tao bons. vai

ser muito mais produtivo e bacana com

você mesma aceitar esses períodos e, só

então, retomar o fôlego.

PRATA, Liliane, Capncho, sao Paulo, Abril, p. 106, 27 abr 2008

a) Qual é o sentido das expressões "Deixar a peteca cair" e "voltar para o jogo" no texto?

b) A que pessoa discursiva se refere a locução a gente, na quarta linha? Como se explica o
emprego do verbo pegar em duas formas distintas (pega/pegamos), logo na sequência?

c) A expressão a gente é muito comum na fala, principalmente em situações informais.
Como se explica seu emprego em um texto publicado em uma revista?

d) Que formas pronominais fazem referência ao leitor do texto? Com que finalidade, prova-
velmente, a autora empregou essas formas?

3• Os pronomes possessivos podem expressar outros sentidos além de posse. Pensando nisso,
associe os enunciados da esquerda aos itens da direita, indicando que sentido os pronomes
possessivos em destaque acrescentam aos substantivos aos quais se ligam.

I. Meu amigo não conhece as regras do jogo.

II. Quero fazer minha aula de judô.

III, Volto para minha cidade no fim do ano.

IV. Meu ônibus atrasou de novo.

A, Lugar onde se nasceu ou mora.

B, Hábito

C. Afinidade

D. Grupo ao qual se pertence, compromisso.
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prática de linguagem

1. Leia o trecho de um guia cultural.

Santo de casa

ATENÇÃO: nio escreva no livro.
Responda a todas as questões no caderno,

Os Parlapatões comemoram cinco anos de sua sede e o Guia aproveitou para
revelar outros grupos de teatro que têm seu espaço aberto para o público

Nem só de tapete vermelho são feitos os teatros de São Paulo. Pelo menos 20 deles estão
escondidos atras de portas de ferro, disfarçadas de galpões e casarões antigos. Esses espaços
abngam grupos que, assim como os Parlapatões, têm sede própria.

A trupe de Hugo Possolo e Raul Barreto, conhecida pelo humor, ocupa o número 158 da

praça Roosevelt desde 2006 e comemora, neste domingo (dia 11), 20 anos. [...]
Nas palavras de Possolo, a sede ajuda a "arejar a mente", pois recebe convidados e aumenta

a Interaçào com outras trupes.

Mana Lusa. E'.ULIAO. Milena Folhu dc S Paulo. 9 seta 2011. Gula Folha, p. IO

a) Observe a expressão em destaque no primeiro parágrafo. O que ela indica sobre a quan-
tidade de teatros citada no trecho?

b) Que mudança de sentido ocorreria com a troca dessa expressão por alguns? E muitos?
c) Com base nas respostas ao item b, que traço semântico é possível identificar nos prono-

mes alguns e muitos? Nessa perspectiva, de que classe de palavras eles se aproximam?
d) Reescreva a linha fina do texto, substituindo a palavra outros por outro pronome que

expresse o sentido de quantidade indefinida.
e) Releia: "[a sede] aumenta a interação com outras trupes". Reescreva essa frase substi-

tuindo o pronome destacado por um termo pertencente a outra classe de palavras.
f) Conclua: a que outra classe de palavras os pronomes indefinidos podem se assemelhar?

2. Observe a seguir o trecho de uma notícia.

Este foi um ano onde boa parte dos preços agrícolas se comportou como uma verdadeira
gangorra.

2008. um ano para ser lembrado A tribuna, Rondonopolls, 23 dez 2008

a) Por que é possível afirmar que o emprego do pronome relativo, nessa construção, não se
realiza de acordo com a norma-padrào?

b) Como a frase poderia ser reescrita para ficar de acordo com essa norma?

usina literária

Observe o poema-capa do livro E T Eu Tu, uma parceria entre o poeta Arnaldo Antunes e a fotógrafa Marcia Xavier.

1. Na metade superior do poema-capa, percebemos um acabamento espelhado
que reflete a parte de cima do rosto de quem segura o livro diante de si. Na
metade inferior, há a fotografia do lado esquerdo de um rosto. Em relação a

essas imagens, como está posicionada cada uma das palavras que compõem o

título do livro?

2. Analise o posicionamento da palavra eu. Que sentidos essa disposição grá-

fica acrescenta à ideia do "eu" como "identidade ou individualidade de

uma pessoa"?

3. Observe as letras que compõem a palavra ET em latim). Como essa palavra

pode ser relacionada aos sentidos do "eu" identificados no item anterior?

4. Eu e tu apontam, respectivamente, para a primeira e a segunda pessoa do dis-
Capa do livro ETEu Tu, curso. No contexto do poema-capa, quais poderiam ser os referentes desses
Cosac Naify, 2003. pronomes? Considere também a relação entre palavras e imagens.
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Responda a todas as questóes no caderno.

Em dia com a escrita Emprego dos pronomes demonstrativos

Os pronomes demonstrativos situam os referentes de uma Situação discursiva no tempo e no
espaço em relação às pessoas do discurso. As relações de proximidade ou afastamento são indi-

cadas conforme a forma pronominal empregada. Relembre-as.

• Isto e este indicam referente próximo ao falante ou no tempo presente.

• Isso e esse Indicam referente próximo ao ouvinte ou no passado/futuro próximos.
Aqutlo e aquele indicam referente afastado dos interlocutores ou em época remota.

Os pronomes demonstrativos também podem indicar relações de proximidade e distancia de
seus referentes no texto. Nesta seção, você vai exercitar o emprego dos pronomes demonstrati-

vos com diferentes funções. Depois, vai redigir os padrões de uso desses pronomes para indicar

o posicionamento dos referentes no contexto linguístico.

1. Releia os seguintes fragmentos do texto sobre grupos de teatro reproduzido na página 239,

I. Esses espaços abrigam grupos que, assim como os Parlapatões, têm sede própria.

II, A trupe de Hugo Possolo e Raul Barreto, conhecida pelo humor, ocupa o número 158 da
praça Roosevelt desde 2006 e comemora, neste domingo (dia 11), 20 anos.

a) Em cada trecho, identifique os pronomes demonstrativos.

b) Indique qual é o referente de cada pronome.

c) Esses pronomes situam seus referentes no tempo, no espaço ou no texto?
Explique sua resposta.

2. Leia atentamente os parágrafos a seguir e responda às questões.

I. O artista e A Invenção de Hugo Cabret destacaram-se no Oscar 2012. Aquele ganhou nas
principais categonas — melhor filme e melhor diretor -, ao passo que este foi premiado em
categorias técnicas, como edição de som e efeitos visuais.

II. Em 2013, Amor, No e O amante da rainha concorreram ao Oscar de melhor filme estrangei-
ro, Aquele conta a história de um casal de idosos que poe seu amor à prova após a mulher
sofrer um derrame, Esse retrata o fim da ditadura de Augusto Pinochet no Chile, especifi-

camente o histórico plebiscito de 1988, quando o ditador é retirado do poder. Por fim, este

trata sobre a rainha da Dinamarca, Caroline Mathilde, que, aproveitando-se da insanidade

do rei, assume o poder com o seu amante, o médico do seu marido.

a) No primeiro parágrafo, a que filme mencionado anteriormente se refere cada um dos
pronomes demonstrativos em destaque?

b) Que palavras ou expressões poderiam substituir esses pronomes sem prejuízo para a
compreensão do parágrafo?

c) Qual dos filmes citados no segundo parágrafo poderia contribuir para a promoção de um
debate sobre a redemocratização da América Latina?

d) Que elemento do parágrafo possibilita recuperar essa informação?

3. Copie as frases a seguir no caderno e, com base na atividade anterior, complete-as com
os pronomes demonstrativos que julgar adequados.

a) O ano da morte de Ricardo Reis foi publicado em ;984. No entanto, ainda não li livro.

b) Em 1991, Saramago publicou a livro: O evangelho segundo Jesus Cristo.

c) O ano da morte de Ricardo Reis, O evangelho segundojesus Cristo e Ensaio sobre a cegueira

são obras de Saramago. • foi publicado em 1984, a em 1991 e em 1995.

d) Anualmente, ocorre a Festa Literária Internacional de Parati (Flip). Em 2012, evento
homenageou o poeta Carlos Drummond de Andrade.

e) Nas seis edições anteriores, foram homenageados • autores: Jorge Amado, Nelson Rodri-

gues, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Gilberto Freyre e Oswald de Andrade.

f) A Flip é a caçula de importantes festivais literários internacionais como Hay-on-Wye e o

Harbourfront de Toronto. a ocorre anualmente, desde 1998, no País de Gales. a, desde

1980, no Canadá.
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4. Observe o trecho de uma notícia.

Campina ganha Museu dos Três Pandeiros
[r .l Construído nas margens do Açude Velho, principal cartão-postal de Campina

Grande, o mais novo projeto arquitetônico e cultural da Universidade Estadual da Paraíba,

o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), batizado de Museu dos Três Pandeiros, será
nauguradonesta quinta-feira (13), às 18h

O Museu, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é a última obra do mestre das curvas
arquitetómcas finalizada com ele em vida, em todo o mundo.

Das escavaçóes - etapa mas difícil do projeto até a fase atuai, toda a mao de obra
empregada foi da cidade, numa prova de que, além de presentear Campina com uma
obra da arquitetura moderna, a UEPB gerou emprego e renda.

Essa era uma das razões de a obra ser motivo de orgulho do génio da arquitetura. "O
que mas ele sempre gostou de ressaltar era que o MAPP foi construído, totalmente, com
mão de obra paraibana, com trabalhadores locais [-0 Isso o encantava e o fana olhar
com um carinho especial para esta que é a última obra concluída que ele deixa para o
mundo", relata [o arquiteto] Marçal.

Tumbgu 247. 13dcz 2012 Disponível em <http//www tambau247 com br/nottcl,u/11312/campvna-grande-ganha-

museu-dos-tres-pandelros-corn-prcyeto-de-oscar-memeyet> Acesso cm. 17 Jan 2013

a) A notícia faz referência ao arquiteto Oscar Niemeyer. O que você sabe sobre ele?

b) Qual é o referente de cada um dos pronomes em destaque?

c) Esses pronomes antecipam ou retomam seus referentes?

d) Que outras palavras - pronomes ou não — poderiam substituir esses elementos sem pre-
juízo para o entendimento do texto?

5. Leia o cartum a seguir e responda às questões.

ftE
ELE, TORAL

00

Caeo Os pescosudos ['Olha de S Paulo, 31 malo 2002 Ilustrada, p El I

a) 0 Ministério da Saúde do Brasil obriga a impressão de advertências em embalagens de
cigarros, mostrando os danos causados à saúde pela nicotina. Que efeito é produzido
pela inclusão de uma advertência semelhante no título de eleitor do cartum acima?

b) Na advertência, por que foi empregado o pronome demonstrativo este?
c) Qual é a relação entre a imagem e o texto da advertência?
d) Você concorda com a avaliação do autor do cartum sobre o título de eleitor? Explique.

6, Coloque-se agora no papel de um estudioso da língua e redija os padrões de uso das formas
pronominais demonstrativas para indicar o posicionamento dos referentes no contexto lin-
guístico, Procure responder às seguintes questões.
a) Em que situações são usadas as formas pronominais este/isto e esse/isso quando seu

referente é um elemento linguístico?
b) AO retomar mais de um elemento, como são empregados os pronomes aquilo/oquele,

isto/este e isso/esse?

Os pronomes demonstrativos situam os referentes no tempo e no espaço em relação às pes-
soas do discurso. Além disso, também indicam as relações de proximidade ou de afastamento do
referente no texto, contribuindo para a coesão textual.

Este título vai te
causar muitas
desilusões e
desgostos

Hipertexto
O editorial
"Voto
facultativo", na
parte de
Produçáo de
texto (capítulo
35. P. 356),
também
apresenta uma
VISáo sobre a
representa-
tividade nas
sociedades
democráticas.
Observe a
maneira
específica como
este cartum e o
editorial
defendem seu
ponto de vista,
por meio de
recursos
próprios ligados
aos respectivos
géneros.
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ATENÇÃO: todas as questões foram reproduzidas das provas originais

Vestibular
de que fazem parte. Responda a todas as questões no caderno.

de seu
1. (Fuvest-SP) Leia o seguinte trecho de uma entrevis-

ta concedida pelo ministro do Supremo Tribunal

Federal, Joaquim Barbosa.

Entrevistador: — O protagonismo do STF dos úl-

fimos tempos tem usurpado as funções do Congresso?

Entrevistado: — Temos uma Constituição muito

boa, mas excessivamente detalhista, com um nú-

mero imenso de dispositivos e, por isso, suscetível

a fomentar interpretações e toda sorte de litígios.

Também temos um sistema de jurisdição constitu-

aonal, talvez único 
no mundo, com um rol enorme

de agentes e InstituiÇóes dotadas da prerrogativa ou

de competência para trazer questões ao Supremo.

É um leque considerável de interesses, de visões,

que acaba causando a intervenção do STF nas mais

diversas questões, nas mais diferentes áreas, Inclu-

Sive dando margem a esse tipo de acusaçào. Nossas

decisões não deveriam passar de duzentas, trezentas

por ano, HO)e, são analisados cinquenta mil, sessen-

ta mil processos. É uma insanidade,

VOa. 15 jun 2011

No trecho "dotadas da prerrogativa ou de compe-

tência", a presença de artigo antes do primeiro

substantivo e a sua ausência antes do segundo fa-

zem que o sentido de cada um desses substantivos

havia, em nada significando a preocupação 

verdadeiro estado — 5e tudo isso muito me obrigou a

pensar sobre o destino daquela gente.

BARRITO, Lima O domingo Contos completos dc lama Barreto

Orgamzaçào e Introducào de Lilia Montz Schwarcz. Sio Paulo:

Companhia das Letras, 2010 p. 589.

No texto, faz-se presente a adjetivação, que é um

traço avaliativo do narrador, mas que está ausente

no fragmento transcrito em:

a) "pois o veículo já se enchia do público especial
dos domingos." (ref. 1).

b) "Eram meninas do povo envolvidas nos seus ves-

tidos empoados com suas fitinhas cor-de-rosa ao

cabelo" (ref. 2).

c) "Era enfim o povo, o povo variegado da minha
terra." (ref. 3).

d) "As napolitanas baixas com seus vestidos de roda

e suas africanas" (ref. 4).

e) "e tudo isso muito me obrigou a pensar sobre o

destino daquela gente." (ref. 5).

seja, respectivamente:

a) figurado e próprio.

b) abstrato e concreto.

c) específico e genérico.

2. (Uesc-BA)

d) técnico e comum.

e) lato e estrito.

3. (Ilerj)

Autorretrato falado

Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas.

Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da

Marinha, onde nasci.

Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do

5 chào, pessoas humildes, aves, árvores e rios.

Viajam de bonde silenciosamente. Devia ser

quase uma hora, I pois o veículo Já se enchia do

público especial dos domingos.
2Eram meninas do povo envolvidas nos seus vesti-

dos empoados com suas fitinhas cor-de-rosa ao cabe-

Io e o leque indispensável; eram as baratas casemiras

claras dos ternos, eram as velhas mães, prematu-

ramente envelhecidas com a maternidade frequente,

a acompanhar a escadinha dos filhos, ao lado dos maio-

I res, ainda moços, que fumavam os mais compactos
charutos do mercado — era dessa gente que se enchia
o bonde e se via pelas calçadas em direçâo aos jardins,

aos teatros em matiné, aos arrabaldes e às praias.

3Era enfim o povo, o povo variegado da minha
terra. 4As napolitanas baixas com seus vestidos de

i roda e suas africanas, as portuguesas coradas e for-
tes, caboclas, mulatas e pretas — era tudo sim pre-
to, às vezes todos exemplares em bando, às vezes
separados, que a viagem de bonde me deu a ver.

E muito me fez meditar o seu semblante alegre, a
( sua força prolífica, atestada pela cauda de filhos que

arrastavam, a sua despreocupação nas anemias que

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de

estar entre pedras e lagartos.

Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz.

Ja publiquei 10 livros de poesia; ao publicá-los me

IO sinto como que desonrado e fujo para o

Pantanal onde sou abençoado a garças.

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo

que fui salvo.

Descobn que todos os caminhos levam à ignorância.

15 Nào fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de

gado. Os bois me recriam.

Agora eu sou tão ocaso!

Estou na categoria de sofrer do moral, porque só

faço coisas inúteis.

20 No meu morrer tem uma dor de árvore.

BARROS, Manoel de Poesta completa Seio Paulo, Leya, 2010

Já publiquei 10 livros de poesia; ao publicá-los me

sinto como que desonrado e fujo para o

Pantanal onde sou abençoado a garças. (v. 9-11)

A palavra "onde", destacada, remete a um termo
anteriormente expresso.

a) Transcreva esse termo.

b) Nomeie também a classe gramatical de "onde",
substitua-a por uma expressão equivalente e

seu valor semântico.indique 
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Vestibular

(Unifesp)

3-1At•ro É

7.

vod tave com seus

COSAS,

A..u..„ Que É
m.4T',NA

CORRER u,NS BONS 20
E A60Rk VOu coxa u."

*0070 0
Louco pos SEMANA/

40 rupo vod
CONVCCÇ. vod CRESCE

NORm.BL
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A 6CNTC
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NORMA, NOS
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O Estado dc S Paulo, i' malo 2003 Adaptado

4. O termo hedonismo, na fala do pai de Calvin, está
relacionado:

a) à sua busca por valores mais humanos.

b) ao seu novo ritmo de vida.

c) à sua busca por prazer pessoal e imediato.

d) à sua forma convencional de viver.

e) ao seu medo de enfrentar a realidade.

5. Assinale a alternativa correta, tendo como referên-
cia todas as falas do menino Calvin.

a) O emprego de termos como gente e tem é inade-
quado, uma vez que estão carregados de marcas
da linguagem coloquial desajustadas à situação
de comunicação apresentada.

b) Calvin emprega o pronome você não necessaria-
mente para marcar a interlocução: antes, trata-se
de um recurso da linguagem coloquial utilizado
como forma de expressar ideias genéricas,

c) O emprego de termos de significação ampla
como noção, tudo, normal - prejudica a compreen-
são do texto, pois o leitor não consegue entender,
com clareza, o que se pretende dizen

d) O pronome eles é empregado duas vezes, sendo im-

possível, no contexto, recuperar-lhe as referências.

e) O termo bem é empregado com valor de confir-
mação das informações precedentes.

6. Em "E correr uns bons 20 km!" o termo uns assume

8.

valor de:

a) posse.
b) exatidão.
c) definição.

d) especificação.

e) aproximação.

(FGV-SP)

Quando eu tinha seis anos

Ganhei um porquinho-da-índia.
Que dor de coração me dava
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogo!
Levava ele pra sala

Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos
Ele não gostava:

Queria era estar debaixo do fogão.
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas.

— O meu porquinho-da-índia foi a minha
[primeira namorada.

BANDEIRA, Manuel Libertinagem e Estrela da manha

Sobre os diminutivos presentes no texto, é correto
afirmar que:
a) "limpinhos" e "porquinho(-da-índia)" são substanti-

vos que exemplificam o padrão básico do diminutivo.
b) "ternurinhas" e "bichinho" aludem à ideia física

de tamanho, típica da formação do diminutivo.
c) "limpinhos" e "ternurinhas" revelam característi-

cas do emprego estilístico-afetivo do diminutivo.
d) "bichinho" e "porquinho(-da-índia)" se formama

partir de adjetivos e substantivos abstratos.

e) "ternurinhas" e "bichinho" representam formações

de uso pejorativo, na língua portuguesa atual.

(Fuvest-SP)

Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser

uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia.

O surto marítimo que enche sua história do século

XV não resultara do extravasamento de nenhum

excesso de população, mas fora apenas provocado

por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e !

que não encontrava no reduzido território pátrio
I

satisfação à sua desmedida ambição. A ascensaodo 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe

esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela

quem, para se livrar da ameaça castelhana e dopoder

da nobreza, representado pela Rainha Leonor Teles, t

cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era

ela, portanto, quem devia merecer do novo reio me-

lhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades

do reino com as pródigas dádivas reais, restou apenas

o recurso da expansão externa para contentar os

insaciáveis companheiros de D. João I.

PRACX) JR Cato Evolucao rolittca do Brasil Adaptado

0 pronome "ela" da frase "Era ela, portanto, quem

devia merecer do novo rei o melhor das suas aten- í

ções", refere-se a:

a) "desmedida ambição". d) "ameaça castelhana

b) "Casa de Avis". e) "Rainha Leonor Teles'.

c) "esta burguesia".
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Responda a todas as questoes no caderno.

Em dia convapscrita Emprego de preposição antes do pronome relativo

Os pronomes relativos não tem significado própno: eles são sempre usados para retomar um

antecedente. Em algumas situações, o verbo ou o substantivo da oração Introduzida pelo pro-
nome relativo exage uma preposição. Nesse caso, essa preposwào deverá ser colocada antes do
pronome relativo.

Lua, a seguir, o trecho de um poema da escritora portuguesa Florbela Espanca,

Se me ponho a cismar em outras eras
Em que n e cantei, em que era querida,
Parece-me que foi noutras esferas,

Parece-me que foi numa outra vida...

ESPANCA, Florbela Lágnmas ocultas In Pocmas selmonados. sao Paulo Ciberperfll Literatura Digital, 2012. p 12 Disponivel
em <hrtpj/wwwdorntmopubltco govbr/downIoad/texto/ph000240 pd[> Acesso cm 21 fev 2013

Observe, no segundo verso, a presença da preposição em antes do pronome relativo que.
O pronome relativo retoma um termo que Já foi mencionado e o representa nas orações se-

guintes. Assim, se o pronome relativo [01 usado depois de "outras eras", ele está no lugar que
seria dessa expressão. Observe:

• [—1 me ponho a cismar em outras eras em ri e cantei, em I era querida

A locução adverbial "em outras eras" é Introduzida pela preposição em. Portanto, o pronome
relativo que, que equivale a "outras eras", precisa ser introduzido pela mesma preposição.

Se outra preposição fosse necessána (por exemplo, com), então ela seria empregada antes do

pronome relativo. Veja:

• f. A me ponho a cismar em oxur-as-e-tas com sonhei

1. Leia a frase, observando a preposição destacada.

Eu me referi a esse livro.

a) Qual é o antecedente da preposição?

b) Forme um único período com as duas frases que seguem, empregando o pronome relati-
vo que. Observe que a preposição deve ser usada antes do pronome relativo.

• O livro é ótimo. • Eu me referi a esse livro.

Lembre-se

Os prono-
mes relati-
vos são: que,
quem, onde,
como, quon•
do, o qual,
cujo, quanto.

c) Como seria o período formado se a segunda oração fosse "Eu simpatizei com esse livro"?

2. Identifique a preposição e o antecedente.

a) Gosto deste blog.

b) Preciso do CD.

c) A menina brincava com a boneca o dia todo.

d) já estive naquela cidade.

3. Junte as duas orações em um período usando o pronome relativo que regido de preposição.

a) Este é o blog. Gosto do blog.

b) Aqui está o CD. Preciso do CD.

c) Esta é a boneca. A menina brincava com a boneca o dia todo.

d) O trem passa por aquela cidade. Já estive naquela cidade.

4. una as orações usando o pronome relativo o qual (e flexões) em vez de que.

a) Foi derrotado o inimigo. Lutou-se contra o inimigo.

b) Existem regras. A vontade individual deve ceder perante as regras.

c) Estava quebrada a cama. O gato se deitou debaixo da cama.

d) Ali fica a escola. Junto à escola você vai encontrar um edifício de escritórios.
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5. copie as frases no caderno, completando-as com a preposição exigida pelo termo destacado.

a) A pessoa quem mais admiro é você.

b) Aqui está uma pessoa quem sinto uma admiração enorme.

c) Aqui está uma pessoa quem gosto muito.

d) Aqui está uma pessoa quem o estudo é muito importante.

6. Copie as frases no caderno, completando-as com a preposição adequada. Atente para a dica

apresentada entre parênteses.

a) Este é o produto cujo rótulo não há data de validade. (Haver algo em um rótulo.)

b) Chegamos a uma cidadezinha cujas ruas não passava ninguém. (Passar por ruas.)

c) A escola tem alunos cujas necessidades temos de dar atenção especial. (Dar atenção a
necessidades.)

d) Encontraram uma pessoa cujo nome não se lembravam mais. (Lembrar-se de um nome.)

7, Leia os períodos abaixo, atentando para o emprego de onde e de aonde.

Este é um lugar onde se paga muito imposto. (onde = em que/no qual)

São Luis é o lugar aonde pretendo chegar amanhã. (aonde = ao qual)

Onde se usa com verbos estáticos. Aonde se usa com verbos dinâmicos, que indicam movi-
mento, 0 pronome onde pode ser precedido de outras preposições, como de e por.

Complete as frases com aonde, de onde ou por onde.

a) Sei você foi ontem. c) Em Minas, • pretendo ir amanhã, está chovendo.

b) A cidade você passou é turística. d) A cidade você veio fica muito longe.

8. Reescreva a frase abaixo, substituindo o verbo admirar pelos verbos sugeridos. Na reescri-
ta, atente para a adequação das preposições.

O escritor a quem admiro lançará um novo livro.

a) Verbo gostar (primeira pessoa do singular do presente do indicativo).
b) Verbo falar (terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito).
c) Verbo apaixonar-se (primeira pessoa do singular do pretérito perfeito).
d) Verbo basear-se (primeira pessoa do plural do pretérito perfeito).

9. Anotícia reproduzida a seguir divulga um estudo científico. Leia-a.

Todas as cores as quais os cientistas veem nosso Sol
A NASA publicou esta colagem colorida que mostra o Sol

de toda forma possível, usando os instrumentos do Solar
Dynamics Observatory (SDO), sonda não tripulada para
estudar o Sol e as formas que ele afeta a Vida na Terra,

Quando vocé tira uma foto com o Sol no piano de fundo,
ela só captura a cor amarela que vemos com nossos
olhos. Mas nossa estrela ernlte luz de todas as cores: é
que a cor amarela é a mas brilhante, e a luz solar perde os
comprimentos de onda azuis quando entra na atmosfera,
DM, Jesus Gizmodo, 24 jan 2013 Disponível env <http//wwwglzmodo
com br/nasa-sdo-cores-do-sol> Acesso em 16 rumo 2013

Montagem feita com
imagens captadas
pelo Solar Dynamics
Observatory,
divulgada pela
NASA. Nela.
aparecem os
diferentes aspectos
da atmosfera e da
superfície do Sol,
quando observado
em seus vários
comprimentos
de onda.

a) De acordo com o texto, qual a diferença entre as imagens captadas pelo SDO e a visão
que temos normalmente do Sol?

b) Que preposição substituiria os sinais adequadamente?
c) Reescreva os dois períodos em que você identificou a preposição, fazendo as adaptações

necessárias para incluí-la.

Quando os verbos ou substantivos 
colocada antes 

das orações 
do pronome 

introduzidas 
relativo.

por um pronome relativo exigem
Preposição, esta deve ser 
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