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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Como inventaram a roda? 

 

A gente nem imagina, mas houve um tempo _____ que a roda ainda não existia e executar 

tarefas simples, como movimentar objetos, era um trabalho muito difícil.  Ninguém sabe quem 

nem quando exatamente a roda surgiu, mas ela é considerada a máquina inventada pelo ser 

humano que mais possibilitou transformações no mundo! 

Pesquisadores acreditam que esse artefato tem quase seis milênios de história, pois foi 

encontrado, pela primeira vez, feito em uma placa de argila nas ruínas da antiga região da 

Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Alguns arqueólogos acreditam que a roda pode ser ainda 

mais antiga, pois encontraram em um vaso desenhos parecidos com um meio de transporte com 

rodas, que teria sido feito em 4.000 a.C. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. (Fragmento).  

 

Questão 1 – A preposição, que acompanha o pronome relativo, foi empregada corretamente na 

alternativa:  

(     ) “A gente nem imagina, mas houve um tempo de que a roda [...]” 
(  x ) “A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda [...]” 
(     ) “A gente nem imagina, mas houve um tempo com que a roda [...]” 
 

Questão 2 – O “que” desempenha a função de pronome relativo na passagem:  
(  x ) “[...] a máquina inventada pelo ser humano que mais possibilitou transformações no mundo!” 
(     ) “Pesquisadores acreditam que esse artefato tem quase seis milênios de história [...]” 
(     ) “Alguns arqueólogos acreditam que a roda pode ser ainda mais antiga [...]” 
 

Questão 3 – No texto acima, o pronome relativo “onde” aponta para um lugar. Identifique-o: 

O pronome “onde” aponta para a “antiga região da Mesopotâmia”.  
 

Questão 4 – No trecho “Ninguém sabe quem nem quando exatamente a roda surgiu [...]”, o 
vocábulo “onde” é: 
(     ) um pronome relativo  

(  x ) um pronome indefinido  

(     ) um pronome interrogativo  

 

Questão 5 – Na oração “[...] que teria sido feito em 4.000 a.C.”, o pronome relativo “que” tem 

como referente:  

(     ) “esse artefato”  
(     ) “um vaso” 
(  x ) “um meio de transporte com rodas” 
 


