
 

 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – 27 – PRIMEIRO ANO 
 
01. Preencha as lacunas das frases seguintes com um pronome relativo adequado. Faça-o preceder de 

uma preposição conveniente (não empregue o qual e variações).  
a) Este é um preceito _____ convém obedecer.  
b) O fim _____ visa o ensino é o progresso do homem.  
c) A pessoa ____ qualidades me refiro acaba de chegar. 
d) Desconheço os regulamentos ___ eles desobedeceram.  
e) Este é o advogado _____ devemos pagar os honorários.  
f) Consegui a posição ____ sempre aspirei.  
g) Você é um amigo _______ lealdade não me esquecerei jamais.  
h) Você é uma pessoa _____ todos simpatizam.  
i) O escritor _______ obra o professor fez referência é modernista.  
j) Concentro-me em projetos _____ execução é arrojada.  

 
02. Aponte a opção que completa corretamente as frases abaixo:  

 
1. Este é o garoto ____ pai fui professor.  
2. Era uma grande árvore ___ sombra descansávamos.  
3. Você é a pessoa ___ recorrerei.  
 
a) de cujo – em cuja – a quem  
b) cujo – em cuja – que  
c) a cujo – da qual – com quem  
d) cujo o – cuja – a quem  
e) do qual – sobre a qual – para quem 

 
03. Preencha com o pronome relativo adequado: 

 
01. Vi a moça (…) tu gostas. 
02. Vi o país (…) tu vais. 
03. Vi o país (…) tu vens. 
04. Vi o país (…) tu moras. 
05. O modo (…) agiu foi sincero. 
06. Tenho tudo (…) quero. 
07. Vi a moça (…) tu amas. 
08. Eis o livro (…) leitura gostei. 
09. Falou tudo (…) quis. 
10. Ela viu a mãe do aluno (…) ela gosta. 

 
04. A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. 

a) É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por exemplo). 
b) O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao substantivo mapa na 

expressão "cujo mapa". 
c) O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número. 
d) O pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a coisas 

em geral. 
e) O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número.  

 
05. Assinale a alternativa que completa a frase: 

“O garoto ______ cobra picou, passa bem.” 
 

a) a quem; 
b) cuja; 
c) o qual; 
d) em quem; 
e) cuja a; 

 


