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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Azul e Lindo: Planeta Terra, Nossa Casa 

 

A convite da Organização das Nações Unidas, a Ruth Rocha e o artista plástico Otavio 

Roth fizeram juntos este “Azul e lindo: planeta Terra, nossa casa”, cuja grande inspiração foi a 
Declaração Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972. 

Nele são apresentadas as razões _______________ devemos preservar o meio ambiente. 

Como vocês já devem ter imaginado, o livro se torna a cada dia mais atual, pois de 1990, quando 

foi publicado, para cá o planeta não deixou de ser devastado e poluído — muito pelo contrário...  

Escrito com muita delicadeza e inteligência, este é um livro para os que gostam de viver e 

para os que querem deixar um bom lugar para os seus filhos (e os filhos dos filhos dos seus 

filhos) viverem, já que, como diz a Ruth, “não se conhece no universo inteirinho um planeta como 
este — onde haja ar, onde haja água, onde haja vida!”. 

Disponível em: <http://www.ruthrocha.com.br>. 

 

Questão 1 – Releia com atenção o primeiro parágrafo do texto. Em seguida, identifique o 

pronome relativo que o compõe: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – O pronome relativo, identificado acima, estabelece a relação de: 

(     ) posse  

(     ) lugar  

(     ) tempo  

 

Questão 3 – O pronome relativo “as quais” foi empregado corretamente na frase: 
(     ) “Nele são apresentadas as razões com as quais devemos preservar o meio ambiente.” 
(     ) “Nele são apresentadas as razões pelas quais devemos preservar o meio ambiente.” 
(     ) “Nele são apresentadas as razões as quais devemos preservar o meio ambiente.” 
 

Questão 4 – Na passagem “[...] este é um livro para os que gostam de viver [...]”, o termo “que” 
desempenha a função de: 

(     ) pronome relativo  

(     ) pronome indefinido  

(     ) pronome demonstrativo  

 

Questão 5 – Ao final do texto, o pronome relativo “onde” indica um lugar. Aponte-o: 

(     ) “um bom lugar para os seus filhos”.  
(     ) “o universo inteirinho”.  
(     ) “um planeta como este”.  


