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Atividades do plantão
1. Complete as lacunas com o pronome relativo adequado precedido ou não de preposição:
“Este é o livro QUE o professor indicou (=indicou O LIVRO)”;
“Este é o livro A QUE o professor se referiu (=se referiu AO LIVRO)”;
“Este é o livro CUJO autor foi homenageado (=O AUTOR foi homenageado)”;
“Este é o livro DE CUJO autor o professor não gosta (=o professor não gosta DO AUTOR do livro)”;
“Esta é a rua ONDE ele mora (=mora NA RUA)”;
“Esta é a rua AONDE ele foi ontem (=foi À RUA)”.
a) Trouxe os documentos…
________ eles pediram.
________ eles precisam.
________ eles se referiram.
________ eles precisam ler.
________ eles se esqueceram de assinar.
b) Estas são as ideias…
________ foram apresentadas na reunião.
________ a diretoria acredita.
________ a diretoria discorda.
________ a diretoria concorda.
________ a diretoria fez referência.
c) Estas são as pessoas…
________ compareceram à reunião.
________ o chefe mais respeita.
________ o chefe entregou o novo projeto.
________ o chefe mais gosta.
________ o chefe mais confia.
d) Este é o relatório…
________ autor foi promovido.
________ autoras eu não conhecia.
________ autores fiz vários elogios.
________ autora ele está apaixonado.
________ autor ele sempre gostou muito.
e) É linda a cidade…
________ nós vivemos.
________ ela nasceu.
________ eles irão nas férias.
________ eles levaram seus filhos.
________ elas vêm.
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Complete as lacunas com um dos pronomes relativos adequado, respeitando a regência:
Esta é a música ___________ (que OU de que) o povo gosta.
E o Brasil acabou chegando ao gol __________ (que OU de que) tanto precisava.
Esta é a marca _________ (que OU em que) o mundo confia.
Estes são os dados ________ (que OU a que) fizeram referência.
Este é o diretor ________ (que OU quem OU a quem) sempre respeitei.
Aqui está a lista dos técnicos ____________ (que OU com que OU com quem) pretendo viajar para Brasília.
Ainda não conheço a secretária do diretor _________ (de quem OU da qual OU do qual) o chefe fala tanto.
Não gosto muito do assunto ___________ (sobre que OU sobre o qual) conversamos ontem na reunião.
Isto aconteceu na semana ___________ (durante que OU durante a qual) fizemos um curso de
aperfeiçoamento.
É um funcionário __________ (cujo OU cujo o) trabalho é sempre muito elogiado.
Ele é uma pessoa __________ (cujos OU com cujos OU com os quais) ideais simpatizamos muito.
É um político _____________ (cujas OU contra cujas OU contra as quais) ideias lutamos por toda a vida.
Não concordo com os argumentos _____________ (onde OU em que OU nos quais) os advogados se
basearam.
Isto ocorreu no mês __________ (onde OU quando) o governo alterou sua política econômica.
Esta é a rua ________ (onde OU aonde) eles moram.
Esta é a empresa ___________ (onde OU aonde) nós trabalhamos.
Esta é a praia ___________ (onde OU aonde) ela sempre vai aos domingos.
Não sei _________ você vem, ________ está nem ________vai. (onde OU aonde OU de onde)
Era tudo ___________ (que OU quanto) ele tinha para dar.
Essa foi a melhor forma ____________ (que OU como) decidimos o impasse.
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Complete as lacunas com o pronome relativo adequado, precedido ou não de preposição:
São estes os voluntários __________ a organização depende tanto.
Recebemos os catálogos __________ páginas vi a tal propaganda.
Aqui estão os produtos __________ se fez tanta propaganda.
Estes são os objetivos __________ estamos voltados no momento.
Eis os políticos ____________ ideias se anima o país.
Foram as peças de teatro _________ assisti em Paris.
São muitos os doentes __________ nossos médicos devem assistir.
Não sei o motivo ___________ eles não vieram.
Este é o assunto _____________ discutíamos ontem.
É nesta rua __________ fica o depósito da nossa empresa.
Não sei o ponto __________ você pretende chegar.
Nunca soube a hora ____________ vocês se encontravam.
Isto ocorreu no período ____________ ele era o presidente da empresa.
Desconheço o modo _________ ele resolveu o problema.
Deve ser este o método ________ ele sempre agia.
Deve ser este o método ________ ele sempre adotava.
Isto é tudo __________ eles possuíam.
Descobri o problema _________ devia informá-lo.
Descobri o problema _________ devia informar-lhe.
Esta é a proposta _______ ele se referiu.
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