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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

 

Complete com onde ou aonde: 

O1- ______ aconteceu o acidente seu guarda? 

02 – Não entendo _____ Maria estava com a cabeça quando cometeu aquele crime? 

03 – Meninas, ______ vocês querem chegar com essas atitudes delinquentes? 

04 – ______ pensa que vais, Paulo José? 

05 – ______ se situa o estado de Minas Gerais, alguém pode me explicar? 

06 – Dê ______ você está falando, José? 

07 – ______ nos levará tamanha discussão, Clarita? 

08 – Até ______ vai sua rebeldia, menino? 

09 – Não sei _____ me apresentar, nem a quem me dirigir para participar do ensaio. 

10 – ______ acaba o limite e começam as desavenças. 

11 – Não sei______começar a procurar, pelas crianças que saíram para brincar. 

12 – Não sei ______ ir estou perdida sem rumo certo. 

13 – ______ está seu orgulho, Pedro? 

14 – Irei ______ quer que eu vá, criança. 

15 – ______ Peter foi assim tão cedo? 

16 – ______ você mora, Cristina? 

17 – Jorge visitará a cidade ______ nasceu seu pai. 

18 – Vou ______ John for sem medo de errar por causa das minhas escolhas. 

19 – ______ estão meus sapatos, mãe? 

20 – Moro ______ não mora ninguém, ______ não vive ninguém. 

21 – ______ estão os candidatos a reeleição, Carol? 

22 – ______ nos leva a felicidade? Alguém pode me responder? 

23 – Não sei ______ te encontrar quando chegar a São Paulo, Carla. 

24 - De ______ você está falando, Maria Clara? 

25 – ______ chegou a violência urbana nesse país. 

26 – ______ ficou o gato malhado que te dei de presente, Joaquim? 

27 – ______ eu estou está fazendo um frio danado. 

28 – Karina me dissera morar ali; mas ______? 

29 – Cheguei ______ eu queria chegar há muito tempo. 

30 – ______ essas medidas provisórias irão nos levar? 


