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Leia: 

Maior livraria flutuante do mundo está no Rio de Janeiro 

 

O navio Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo, com seus 132,5 

metros de comprimento e nove andares, vai permanecer ancorado no Píer da Praça Mauá, zona 

portuária da capital fluminense, até o próximo domingo (6). A embarcação chegou ao Rio de 

Janeiro no último dia 18, vinda de Santos (SP), onde ficou ancorada no mês de agosto, depois de 

visitar a Argentina. 

O navio pertence à organização internacional cristã Good Books for All Ships (GBA Ships), 

sediada na Alemanha, que já teve outros três navios livrarias com os quais começou a navegar 

na década de 1970. Atualmente, apenas o Logos Hope percorre o mundo oferecendo aos 

visitantes cinco mil títulos em inglês e português, no total de 800 mil livros [...] 

 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br>. 

 

Questão 1 – Sublinhe o pronome relativo neste segmento do texto: 

 

“A embarcação chegou ao Rio de Janeiro no último dia 18, vinda de Santos (SP), onde ficou 

ancorada no mês de agosto, depois de visitar a Argentina.” 
 

Questão 2 – No segmento acima, o pronome relativo equivale a: 

(     ) “a que”. 
(     ) “de que”. 
(     ) “em que”.  
 

Questão 3 – Em “[...] que já teve outros três navios [...]”, o pronome “que” relaciona-se com: 

(     ) “O navio”.  
(     ) “a organização internacional cristã Good Books for All Ships”.  
(     ) “a Alemanha”. 
 

Questão 4 – Aponte o trecho que contém um pronome relativo: 

(     ) “O navio Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo [...]” 
(     ) “[...] com os quais começou a navegar na década de 1970. [...]” 
(     ) “[...] o Logos Hope percorre o mundo oferecendo aos visitantes cinco mil títulos [...]” 
 

Questão 5 – No trecho apontado anteriormente, o pronome relativo variou:  

(     ) em gênero.  

(     ) em número.  

(     ) em gênero e número.  
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