
AVALIAÇÃO PRODUTIVA - TAREFA 30 

01. Assinale a alternativa cujo antecedente do pronome relativo está corretamente destacado.

A) O desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos

que levaram anos para serem construídos e refinados. 

B) O conhecimento sobre o uso dessas plantas geralmente fica nas mãos de um curandeiro, que

por sua vez repassa a tradição para um aprendiz. 

C) Além disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está

conservada, em termos de tamanho e diversidade. 

D) Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente

estudadas. 

E) Ao mesmo tempo em que o bioma Amazônia está encolhendo lentamente em tamanho, a

riqueza da vida silvestre de suas florestas também tem se reduzido. 

02. Marque a única alternativa em que a palavra QUE destacada não é um pronome relativo.

A) Quem vive uma rotina estressante libera altos níveis de hormônios que provocam instabilidade

no organismo. 

B) O estresse libera hormônios que detonam o coração e aumentam o risco de infarto.

C) Homens que passam por altos níveis de estresse podem dobrar os riscos de desenvolverem

diabetes tipo 2. 

D) Em pessoas que têm histórico de doenças do coração, o aumento nos níveis do cortisol eleva

o risco de morte.

E) Já foi comprovado cientificamente que a alta liberação de hormônios em situações

estressantes perturba o organismo. 

03. Transcreva e classifique todos os pronomes usados na tirinha.

04. Leia:

O relatório da CPI da Previdência apontou que o sistema não tem défice e destacou que a 

Reforma e análise no Congresso é desnecessária. O resultado dos trabalhos da comissão deve 

ser analisado até o dia 06 de novembro. Com 253 páginas, o relatório final dos trabalhos da CPI 

da Previdência apresentado ao Senado faz um histórico do sistema da Previdência Social do 

Brasil desde a sua criação, em 1923, e aponta perspectivas para assegurar o pagamento dos 

benefícios no futuro. Depois de seis meses de trabalho e trinta e uma reuniões, o texto assegura 



que não há défice na Previdência e explica que o orçamento da seguridade social também 

engloba os recursos da Saúde e de Assistência Social, além das aposentadorias e pensões. Isso 

quer dizer que não há necessidade de aprovar a Reforma da Previdência.  

(A voz do Brasil – 30/10/2018; adaptado). 

O termo em destaque é um pronome demonstrativo que 

a) não se refere a nenhum elemento em particular.

b) faz referência ao que vai ser dito.

c) se refere a elementos anteriormente expressos.

d) se refere ao elemento mais próximo.

e) faz referência ao elemento mais distante.

Leia o texto a seguir para fazer as questões 05 e 06. 

Recursos públicos escassos, uso de tecnologia avançada nos crimes, sistema judicial 

desatualizado que dificulta a punição a infratores. Essas são algumas razões apontadas por 

especialistas para os parcos resultados obtidos até hoje na redução da pirataria no Brasil. A mais 

importante delas, no entanto, é também considerada a de solução mais difícil: a aceitação social 

do comércio de produtos falsificados. 

05. A alternativa em que a classificação entre parênteses está correta é:

a) (...) sistema judicial desatualizado que dificulta a punição a infratores. (indefinido)

b) Essas são algumas razões (...). (relativo)

c) (...) considerada a de solução mais difícil (...). (demonstrativo)

d) Essas são algumas razões (...). (interrogativo)

06. No trecho “é também considerada a de solução mais difícil”, o termo sublinhado é um

pronome que tem a função de substituir a palavra 

a) razão.

b) redução.

c) punição.

d) pirataria.

e) tecnologia.

07. Considere a tirinha Garfield, de Jim Davis.



O pronome “este”, no terceiro quadrinho, 

a) refere-se ao presente do personagem, em que não há diversão.

b) retoma o sentido das palavras “o mundo”.

c) refere-se ao período em que o mundo diverte o personagem.

d) aponta para um momento em que o desejo do personagem se realizaria.

e) retoma o sentido da frase “o mundo existe para me divertir”.

08. Complete as lacunas com os pronomes relativos adequados, usando, ou não, preposição

antes deles. 

I- Machado de Assis distingue-se dos demais por uma atividade contínua e por uma regularidade 

_______ ritmo não se reduz ao longo de toda a sua carreira e ______ obra cresce sempre em 

qualidade. 

II- O discurso humano é uma potência única, ________ se atualiza de quatro maneiras diversas: 

a poética, a retórica, a dialética e a analítica (lógica). 

III- O novo escritor _________ a academia deseja prestar homenagens na sessão de amanhã é 

de Teresina.  

A alternativa que completa as lacunas, respectivamente, de forma correta é: 

a) cujo o, cuja a, que, a quem.

b) cujo, cuja, o qual, que.

c) de cujo, cuja, a qual, ao qual.

d) cujo, cuja, que, a quem.


