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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Você é bom “dormidor”? 

 

 Bons dormidores são pessoas cujo tempo de sono se aproxima do tempo ____ que 

permanecem deitados. Assim, se você rola para um lado e para o outro ou fica olhando para o 

teto antes de dormir, pode ser considerado um mau dormidor. Há também os dormidores curtos, 

aqueles que necessitam de apenas cinco a seis horas de sono para se revigorarem; os 

dormidores longos, que necessitam de nove a 10 horas de sono; os dormidores matutinos, que 

dormem cedo e acordam cedo, bem dispostos e animados; por último, os que dormem tarde e 

acordam tarde e só se sentem dispostos depois de um tempo acordados. Em resumo, a 

quantidade de sono e o melhor horário para dormir e acordar variam de pessoa para pessoa, mas 

as necessidades diárias de cada um devem ser respeitadas, observando se há fadiga, 

indisposição ou cansaço após o sono. [...] 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 241. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – No trecho a seguir, há um pronome relativo. Grife-o: 

 

“Bons dormidores são pessoas cujo tempo de sono [...]” 
 

Questão 2 – No trecho acima, o pronome relativo exprime a ideia de: 

(     ) modo 

(  x ) posse 

(     ) tempo 

 

Questão 3 – No primeiro parágrafo do texto, o pronome relativo “que” deve vir acompanhado: 
(     ) da preposição “de”. 
(  x ) da preposição “em”. 
(     ) da preposição “com”. 
 

Questão 4 – Em “[...] que dormem cedo e acordam cedo [...]”, o pronome relativo “que” refere-se: 

(     ) aos dormidores curtos. 

(     ) aos dormidores longos. 

(  x ) aos dormidores matutinos. 

 

Questão 5 – Na oração “[...] os que dormem tarde [...]”, o “o” que antecede o pronome relativo é: 
(     ) um artigo definido  

(     ) um pronome pessoal 

(  x ) um pronome demonstrativo 

 


