9 .̊ ano
#dia4
Semana 9

Querida Família
Estamos passando por um momento delicado, o qual
envolve a saúde de todos, sem exceção.
Por isso, a contribuição de cada um é muito importante
para que voltemos às nossas atividades normais na escola.
Tendo em vista que os estudantes ficarão em casa por um
certo tempo, elaboramos algumas sugestões para inspirá-los na nova rotina.
Entendemos que manter uma rotina criativa ajudará,
e muito, no retorno das atividades em sala de aula
posteriormente.
Vamos juntos embarcar nessa aventura?
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Começando mais um dia de estudos...
Acreditamos que você já está expert
em PRONOMES RELATIVOS. Vamos
reforçar esses conhecimentos
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1. (PUC-MG)
Para a questão a seguir, leia os trechos abaixo:
TRECHO A
Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão
relacionados. Daí denominarem-se relativos.
[...]
Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a em que: A casa onde
moro (= em que) foi de meu avô.
(CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 20. ed. São Paulo: Nacional, 1979. p. 116-117.)

TRECHO B
[...] Onde exprime estabilidade; o lugar em que [...] Aonde indica movimento, lugar a que [...]
(ROCHA LIMA, Carlos H. da. Gramática normativa da língua portuguesa. 21. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980. p. 301.)
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Assinale a alternativa em que o pronome ONDE esteja em consonância com as prescrições
dos dois gramáticos.
a) Não sei o setor aonde devo levar a guia de inscrição do vestibular da PUC/Minas.
b) No início do século, houve um desenvolvimento maior do Sudeste, aonde tudo que se
plantava era exportado.
c) As mulheres estão cada vez mais modernas, onde eu acho que está a razão para o grande
número de separações.
d) Agindo dessa forma, sem medir as consequências, logo João verá o lugar onde vai chegar
– é o que tenho dito a ele com frequência.
e) A convocação da seleção é onde eu não concordo com o Zagallo, pois ele é muito autoritário, não aceita opinião.
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2. (PUC-MG)
TRECHO A
Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão
relacionados. Daí denominarem-se relativos.
[....]
Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a em que: A casa onde
moro (= em que) foi de meu avô.
Assinale a alternativa em que o uso do pronome em destaque possa ser exemplo da definição de PRONOME RELATIVO proposta por Cegalla no trecho A.
a) Quero saber onde você guardou as lâminas.
b) Meu lema é: só amo quem me ama.
c) Todos sabem que ele não é feliz com a esposa há muitos anos.
d) Minha mãe me disse que aonde eu vou ninguém mais pode ir.
e) A mulher cuja lembrança me dói nem sabe que existo.
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3. Sobre o pronome relativo, é correto afirmar apenas:
a) É representado pelos pronomes nos, vos, se, quando esses expressarem a ideia de um ao
outro, reciprocidade. Exemplo: Nós nos abraçamos longamente.
b) Fazem referência às três pessoas do discurso e indicam a ideia de posse de algo. Exemplo:
Essa letra é minha!
c) Indicam a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode
ser no tempo, no espaço ou no discurso. Exemplo: Estou usando este livro para estudar.
d) Referem-se, normalmente, a um termo anterior chamado antecedente. Exemplo: Eu sou
a funcionária que chega por último na empresa.
e) Aplicam-se à 3ª. pessoa quando têm sentido vago ou exprimem quantidade indeterminada. Exemplo: Alguém me disse que você estava triste.
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4.Assinale as alternativas corretas:
I.	Está correto o uso do pronome relativo na frase “A equipe cujo o desempenho foi superior receberá premiação em dinheiro”.
II.	“A desigualdade social é um mal que acomete o Brasil”. Está correto o emprego do pronome
relativo que.
III.	Os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente, relacionando-se
com eles. Também têm como função introduzir orações subordinadas adjetivas.
IV.	O pronome relativo que deve ser evitado. Sempre que possível, a substituição deve ser feita
pelos seguintes pronomes: o qual, a qual, os quais, as quais.
V.	Os pronomes relativos são: o qual (a qual, os quais, as quais), cujo (cuja, cujos, cujas), que, quem,
onde, quanto (quanta, quantos, quantas).
a) I, III e V.
b) II, III e V.
c) I e IV.
d) IV e V.
e) Todas as alternativas estão corretas.
Fonte: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-pronome-relativo.

htm#questao-2106
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5. Leia este pequeno trecho do conto Gente boa e gente inútil, de Paulo mendes Campos.
Visitei há alguns anos o Instituto Pavlov, perto de Leningrado. Lá, em uma sala modesta e
também fria, fui apresentado a um homem muito magro, desleixado no vestir, cabelos despenteados e de uma timidez de quem não tem o hábito de falar muito. [...]
Qual o único pronome relativo presente no texto? Qual a sua função?
6. Leia o primeiro parágrafo do conto Bom tempo, sem tempo, de Carlos Drummond de Andrade. Na sequência, vamos analisá-lo.
Não chovia, meses a fio. Ou chovia demais. As plantas secavam, os animais morriam, os moradores emigravam. As plantas submergiam, os animais morriam, as pessoas não tinham
tempo de emigrar. Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Mas não havia bom tempo. Havia exagero dos elementos.
[...]
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I.	Esse trecho apresenta fatos que acontecem em um lugar indeterminado, em duas fases
distintas: o da estiagem e o do excesso de chuvas.
		 Transcreva do texto os acontecimentos no período de...
a) seca:
b) inundação:

II. Como era o lugar, em bons tempos? Esse “bom tempo” era real? Explique.
III. “Havia exagero dos elementos.” A que elementos o narrador se refere?
IV. Há um único pronome relativo nesse trecho. Qual a sua função no texto?
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GABARITO
1. a
2. e
3. d
4. b
5. “um homem muito magro, desleixado no
vestir, cabelos despenteados e de uma timidez de quem não tem o hábito de falar muito.” Pronome relativo: QUEM. Foi
utilizado, no texto, com a função de evitar
repetição do termo (homem de timidez).
6. I.
a) “As plantas secavam, os animais morriam, os moradores emigravam”

b) “As plantas submergiam, os animais morriam, as pessoas não tinham tempo de emigrar.”
II.	Em bons tempos, o lugar era privilegiado, tudo medrava para todos.
		Mas, como não havia “bom tempo”
no lugar, deduz-se que esse lugar não
era privilegiado.
III.	Os elementos da natureza são quatro: água, fogo, terra e ar. No texto há
referência aos dois primeiros: fogo e
água.
IV.	“Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos...” O pronome relativo é ONDE,
e foi utilizado para evitar a repetição
da expressão “lugar privilegiado”.
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Seu livro didático trata do conteúdo PRONOME RELATIVO, trabalhado hoje e na
semana passada, aqui no Guia da Conquista, da página 32 até a 40. Bons estudos!!!

Na próxima quinta-feira,
estudaremos um conteúdo novo! Até lá!!!
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