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Leia:
“Peter Pan. A Origem da Lenda”
Um dos mais célebres personagens da história da literatura em edição inédita no Brasil!
Criada no início do século XX, a lenda encantadora do Peter Pan tornou-se, com o passar do
tempo, um símbolo da eterna infância e do imaginário infantil na divisa com o mundo dos adultos.
Em uma edição inédita no Brasil, a editora Universo dos Livros apresenta a origem do clássico
que marcou gerações! Embarque nesta fantástica jornada, onde você desbravará junto ao
“menino que não queria crescer” a zona esquecida dos Jardins de Kensington, local onde a lenda
tomou forma. Conheça também as incríveis fadas que lá habitam, bem como as outras espécies
de seres míticos. Dê asas à sua imaginação e conheça Peter Pan como você nunca viu!
Autor do livro J. M. Barrie.
Disponível em: <https://www.amazon.com.br>.

Questão 1 – Grife o pronome relativo neste período do texto:
“Em uma edição inédita no Brasil, a editora Universo dos Livros apresenta a origem do clássico
que marcou gerações!”
Questão 2 – O pronome relativo, grifado no período acima, retoma:
( ) “uma edição inédita no Brasil”.
( ) “a editora Universo dos Livros”.
( x ) “o clássico”.
Questão 3 – Em “menino que não queria crescer”, o pronome relativo compõe uma parte que:
( x ) define Peter Pan.
( ) caracteriza Peter Pan.
( ) expõe uma opinião sobre Peter Pan.
Questão 4 – Na oração “[...] local onde a lenda tomou forma.”, o termo “onde” é:
( x ) um pronome relativo.
( ) um advérbio de lugar.
( ) um pronome interrogativo.
Questão 5 – A frase “Este é o livro ______ história encanta gerações!” deve ser preenchida com:
( ) “cujo”
( x ) “cuja”
( ) “cuja a”
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