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Exercícios sobre pronomes relativos

Exercícios sobre pronomes relativos com gabarito. Exercícios sobre funções sintáticas dos pronomes relativos. Exercícios sobre pronomes relativos com gabarito para o 9o ano. Exercícios sobre pronomes relativos em inglês. Exercícios sobre pronomes relativos com gabarito para 9o ano. Exercícios sobre pronomes relativos 8o ano com gabarito.
Exercícios sobre pronomes relativos com tirinhas com gabarito. Exercícios sobre pronomes relativos 9o ano com gabarito.
Isso, aquilo, II. Nós vimos o zumbido. Eu nasci nesta casa. V. O setor das TIC está se movendo rapidamente todos os dias. a) onde â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para qual â para que 2. O Ministro reitera a
informação ..................... (FATEC-SP) IV. c) “Cultura” é um termo quase infinitamente maleável. Siga o padrão: Este é o cachorro que eu fui mordido por. D 7. a) No nosso dia-a-dia, predominam as informações cada vez mais digitalizadas, para as quais, V. Marque a opção na qual a transformação das frases em um único período sintático mantém a
correção gramatical e respeita seu sentido original. Às vezes escrevemos textos, às vezes procuramos informações em milhares de sites cada vez mais especializados e abrangentes. Sua origem, ou pelo menos, até onde sabemos, seu significado primitivo, parece estar ligada à criação, descoberta ou invenção da agricultura (...). 6. e) O chamado
comércio eletrônico está se tornando parte de nossas vidas. (© x) Objeto Direto e Sujeito (èèè) Objeto Direto e Objeto Indireto. Porque é muito orientado para atender a grande novidade inventada por Waldir Pires, os desenhos dos municípios. f) É que eu não sei quem eu era ou quem eu sou hoje. Desde o exame oral, muitos nunca se recuperaram. Os
alunos ________ mencionados aqui devem pedir desculpas ao professor __________ desobediente. D) Fazendo isso, sem medir as conseqüências, JoÃ£o logo verá onde irá para alcançar o que muitas vezes lhe disse. A primeira e a terceira alternativas estão corretas. O jogo ....................... / Em nossa rotina diária, a informação digitalizada é apresentada
ao longo do tempo ou durante o Ã©Â cada vez mais pre- dominante. a) Havia provas escritas, Ã Âs quais jÃ¡Â davam nervosismo, e orais, nas quais muitos nunca se recuperaram. Eu tinha necessidade do livro. Eu ganhei este casaco. A casa estÃ¡Â bem conservada. Dadas as oraÃ§ÂÃµÂes: A ¢ÃÂÂ O acesso Ã Â internet permite a produÃ§ÂÃ£Âo de
reportagens mais completas. Dezenas de anos apÃ³Âs a aboliÃ§ÂÃ£Âo, os descendentes de escravos ainda viviam, nas fazendas, uma vida pouco melhor do que a de seus antepassados escravos. b) No inÃÂcio do sÃ©Âculo, houve um desenvolvimento maior do Sudeste, aonde tudo que se plantava era exportado. d) Havia provas escritas, que jÃ¡Â
davam nervosismo, e orais, das quais muitos nunca se recuperaram. O carro custou muito caro. (MACKENZIE) ¢ÃÂÂ Aponte a alternativa que supÃµÂe o emprego correto do pronome relativo nestes perÃÂodos: I. Aprecio a boa pessoa. / Ob- tÃ©Âm-se informaÃ§ÂÃµÂes on line das mais importantes revistas cientÃÂficas especializadas, alÃ©Âm de
prontamente dos principais jornais e revistas. d) O acesso Ã Â internet, que pode ser consultada por jornalistas norte-americanos de dentro das redaÃ§ÂÃµÂes, permite a produÃ§ÂÃ£Âo de reportagens mais completas. / Diante dos milhares de sÃÂtios cada vez mais especializados e completos, ficamos horas em frente da tela do computador ora
digitando textos, ora pesquisando informaÃ§ÂÃµÂes. f)Ã ÂÃ ÂÃ Â Aprecio a boa pessoa que vocÃªÂ Ã©Â. 5)Ã ÂÃ Â Assinale a alternativa em que o pronome relativo exerce a funÃ§ÂÃ£Âo de objeto indireto. TambÃ©Âm o sÃ£Âo informaÃ§ÂÃµÂes dos principais jornais e revistas. 3. (concordo com quÃªÂ?) i)Ã ÂÃ ÂÃ ÂÃ Â Esta Ã©Â a moÃ§Âa a quem/
Ã Â qual vocÃªÂ se referiu. A 5. e) A convocaÃ§ÂÃ£Âo da seleÃ§ÂÃ£Âo Ã©Â onde eu nÃ£Âo concordo com o Zagallo, pois ele Ã©Â muito autoritÃ¡Ârio, nÃ£Âo aceita opiniÃ£Âo. B ¢ÃÂÂ Os dados da internet podem ser consultados por jornalistas norte-americanos de dentro das redaÃ§ÂÃµÂes. cujas, a quem; d) I. Eu fui mordida pelo cachorro. Fez o
anÃºÂncio ____________________ todos erpmes ecaip im iuc id / iuc id elorap eL )a .italerroc onos elauq li noc , itanoiznem Ãig imon i onatneserppar ehc elorap onos ivitaler imonorp ia ottartse'L :itneuges iggassap i iggel ,adnamod al rep )GM-CUP( .I :odoirep olognis nu ni II e II ,I isarf el etnematterroc argetni ehc avitanretla'l erallortnoC" ¬â ¢Ã
)ceretaF( .ominim ozrofs ol noc irav ¹Ãip ittodorp i erisiuqca id etnesnoc iC .otarono otats ¨Ã erdap iuc li ozzagar li ¨Ã otseuQ )e .otunetnoc lad isnetinutats itsilanroig iad itatlusnoc eresse onossop itad orol i ehc otnemom lad ,etelpmoc ¹Ãip inoizaler id enoizudorp al etnesnoc tenretnI a ossecca'L )e .orbil li ¨Ã otseuQ .otiuges ni ecaipsid it iuc ad emina
ettut ¨Ã atseuQ )Ã( .I )A( .asovren Ãig are attircs avorp aL .6 A .azuoS ed yelrednaW ad ittartse ilg ittartse( .V ,ehc ,²ÃiC .asiV ________________ ovitteibo'l elibon arE . Ãttic ni etnacnam ¨Ã ongosib omaibba ehc elairetam lI )Ã( .¹Ãip onos ic non ¹Ãip id etuicaip ¨Ã im ehc esoc eL )¬â Ã( .ossaciP id otof el etsopse etats onos eremac iuc ellen aromid al ¨Ã
atseuQ )h .inoizisoperp enutroppo ellad itangapmocca ivitaler imonorp noc isarf el atelpmoc arO .otacover otats Ãig Ã .III ,elauq li noc ,ehc "¬â ¢Ã ehc / iuc id itturf i onos ehC«Â Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ¢Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ¢Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã
Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ¢Ã Ã Ã Ã Ã ¢Ã )C )?ihc id ongosib omaibbA( .atiubirtta enoisufnoc al iuc a ottaf li oggeL )E )?asoc otadraug oH( .olleb otlom otan onos iuc ni Ãttic aL )c .eridebbo omaibbod _______________ oterced nu ¨Ã'C .atan ¨Ã evod Ãttic al :¢â Ã Ã Ã Ã Ã ¬â ¢Ã acifingis ovitaler emonorp li evod :acilbbupeR alled aznediserP alled enoizatneserp id
elaunam len atlocsA" ¬â ¢Ã )FASE( .irim ut ______ _________ ivitteibo ilg emoc isoizibma ¬Ãsoc a ocsirefir iM ____________ adifs aL .etazzilaiceps ehcifitneics etsivir itnatropmi ¹Ãip ellad enilno inoizamrofni etunetto etnematnorp onos )d Pronunciado por você. Você é uma pessoa linda. b) a casa em que nasci é bem conservado. Publicado publicado foi
recompensado. (ele é) objeto e objeto indireto. Este é o quadro que eu queria pintar. A nova gramática da língua portuguesa. A gramática normativa da língua portuguesa 21. d) Os personagens da mitologia, cuja coleção inclui doze figuras principais, são arquétipos, ou seja, têm em si os traços gerais do homem. O C 9. “D 3.” A coleção de personagens
mitológicos tem doze figuras principais. Onde, onde, IV. lembrou que eles eram muito grandes. Usar o pronome relativo acompanhado ou não por uma preposição. São Paulo: Nacional, 1979, pág. A casa vendida está voltada para o mar. a uma, da qual, V. da qual, aquela; e) I. Com base nessa definição e nas outras funções morfossintáticas que o
termo pode desempenhar, indica a frase na qual o uso desse termo é incorreto. e) A coleção de personagens da mitologia que tem doze figuras principais, que são arquétipos, isto é, têm em si os traços gerais do homem a) o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que 3. (CEGALLA, Domingos Paschoal.
aspira é muito importante. fale sobre alguma coisa preparação. [..] Where, como um pronome relativo, sempre tem antecedente e é equivalente a where: A casa onde o tempo (= where) foi do meu avô. (Eu perguntei quem?) 3) Is Substituir o período que consiste em dois períodos simples. requeridos pelo verbo. a) Is Este é o livro que eu precisava. D
8. d) ©©© O filme de que falei já chegou à cidade. c) © Peguei esta jaqueta que está bem quente. (nós falamos sobre o quê?) h) ©©© Esta é uma decisão com a qual eu discordo. C) Os personagens da mitologia são arquétipos, ou seja, têm em si os traços gerais do homem e sua coleção inclui doze figuras principais. dos quais, quais, III. ,AMIL
AHCOR( ]....[ euq a ragul ,otnemivom acidni ednoA ]....[ euq me ragul o ;edadilibatse emirpxe ednO ]....[ B OHCERT )711-611 .somasrevnoc euq erbos/lauq o erbos otnussa o iedrobA Â ÃÃ?Ã)g )?ÂªÃuq me avasnep( .V .I )b ;meuq a ,siauq sod .etneuq meb Â©Ã ocasac O .mararepucer es acnun sotium euq ,siaro e ,omsisovren mavad euq me ,satircse
savorp aivaH )e .sairÂ©Ã©f sad oÂ§Ãemoc on someri ______________ ragul o Â©Ã ,sodajola someracif ____________ asac a adanimret iof Â¡ÃJ .III ,euq a ,euq .odacrem on sodidnev oÂ£Ã?s otsog euq ed sotiocsib sO Â ÃÃÂ Ã)b ...... rotide od etrom a mavatnemal sodoT ........................ emlif O .itsissa _________________ ogoj o mob ioF .sogap lam siam e
soturb siam sohlabart soa sodageler uo soslupxe marof sovarcse-xe so ,Â¡ÃL ?oxiaba seÂµµ§ÃÃÃaro san euq ovitaler emonorp od oÂ£ÃÂ§Ãnuf a Â©© lauQ Â ÃÃÃÃ?Ã)4 .rodatupmoc od alet Â Ã etnerf saroh somaciF )c .ierpmoc euq Â ÃDC od otium ietsoG Â ÃÃÃÃ?Ã)a sajuc me ÂÂMyq a ÂÂÃ¢ lauq od ÂÂÃ¢ ojuc ÂÂÃ¢ euq ed ÂÂÃ¢ edno ÂÂÃ¢ euq ÂÂ¢
myq :oxiaba sovitaler semonorp so moc oxiaba sesarf sa etelpmoC Â ÃÂÂ Ã)1 OVITALER EMONORP ERBOS SOICÂÃCREXE .4 euq a ÂÂÃ¢ euq a ÂÂÃ¢ lauq oa ÂÂÃ¢ euq ed ÂÂÃ¢ lauq olep )e euq ÂEuq me ÂÂ¢ euq me ÂÂ¢ euq )a :sodagerpme marof ,medro aN .ovitaler emonorp ed ogerpme od oiem rop ,odoÂÃÃÃ£rep ocinÂººº mu me II e I
seÂµµµ§ÃÃ±aro sad adauqeda oÂ£ÃÃ±amrofsnart a atneserpa euq avitanretla a elanissA .mararepucer es acnun sotium euq ed ,siaro e ,omsisovren mavad Â¡Ãj euq a ,satircse savorp aivaH )b .III ,euq .mararepucer es ac -nun sotium siauq sa ,siaro e ,omsisovren mavad Â¡Ãj siauq sÂ Ã ,satircse savorp aivaH )c .arobme iof rovaf o idep lauq oa/meuq a
onula O Â ÃÂ ÃÃÃ)j )?meuq a es-uirefer( ......................... iel A :oxiaba sesarf sa ETNEMATERROC atelpmoc aicnÂªÃÂ¼Ãqes ajuc avitanretla a elanissA ÂÂÃ¢ Henrique de. O acidente desagradável ______________ a quem você nos alude a revelar segredos para os quais nunca tivemos acesso. (Eu gosto do que?) B) Ã, Ã, Ã, aqui é o tipo que precisamos
para o filme. Ii. Disso, isso, iii. e) Ã, Ã, Ã, a máquina que papai comprou é custo muito querido. d) Ã, Ã, o cão é um animal cuja fidelidade é reconhecida por todos. (Mackenzie) "Eu) os personagens da mitologia são arquétipos, ou seja, eles têm os traços gerais do homem dentro deles. 2) ã, Nota: O pronome relativo deve ser precedido pela preposição
exigido pelo termo (nome ou verbo) ao qual está conectado. c) As redes internas de informações, os jornalistas dos EUA podem consultar a Internet, o que permite produzir uma reportagem mais completa. Jornal do Brasil, 2 de Abril de 2005) GABARITO 1. B) O portal na transparência indica em que medida a CGU conseguiu tornar possível tornar
pública o sistema integrado de gestão financeira (...). A fidelidade do cão é reconhecida por todos. O século ............................. b) dados da Internet, cujo acesso permite a produção de relatórios mais completos, pode ser consultado por Jornalistas dos EUA dentro das redes. (Atribuído a quê?) F) Ã, eu resolvi os problemas que sempre pensei. Houve
testes escritos e orais. 301.) Marque a alternativa em que o pronome, onde está de acordo com os requisitos das duas gramáticas: a) Eu não conheço o setor onde eu devo assumir o formulário de inscrição para o exame de admissão ao PUC / Minas. (Ã, Ã,) objeto indireto e sujeito. Este é o cachorro. Ocorre durante o lazer ou o trabalho. c) As mulheres
são sempre mais modernas, onde acredito que é a razão para o grande número de separações. Onde, onde, iv. O presidente referido em seu último discurso. / O chamado e-commerce está começando a fazer parte da nossa vida, Sarugif ezod moc atnoc ovreca o eugola, aigolotim anúncio sneganosrep so) o .duva Ridep Meq a m â € ÃƒU-Ã © Ã £ Ã Ã £ Ã
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RIRIUQDA ETIMREP SÃO LAUQ Eles são tipos de arquitetos, isto é, tem em si os traços gerais do homem. Diga-me ________________ a competição consistirá. Por isso são chamados de relativos. b) A coleção de personagens mitológicos tem doze figuras principais cujos tipos de arquitetos são, isto é, em si mesmos os traços gerais do homem. tecnologia
da informação e comunicação. Nomeação.
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