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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Cachorro de pano 

 

Leo era um garoto que adorava bichos. Só que ele morava em um prédio onde não era 

permitido ter pets. Para satisfazer o desejo do menino, sua avó lhe deu um cachorrinho feito de 

pano e preenchido com milho de pipoca. O menino ficou todo feliz com seu bichinho de 

estimação, ainda que fosse de pano e milho, _________ deu o nome de Pipoca. O cachorro virou 

um companheirão, mas não é que, em um belo dia, Pipoca sumiu misteriosamente! Leo não teve 

dúvidas, saiu à procura de seu amigo pelos corredores do prédio. Logo de cara encontrou uma 

pista: uma trilha de grãos de milhos. E agora, em qual andar Pipoca está? Acompanhe a busca 

de Leo e de seus amigos e encontre as pistas deixadas por Pipoca nas ilustrações muito bem-

humoradas de Alexa Castelblanco. 

 

Autor do livro: Tiago de Melo Andrade. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>. 

 

Questão 1 – Há um pronome relativo no trecho: 

(     ) “Leo era um garoto que adorava bichos.” 
(     ) “O cachorro virou um companheirão, mas não é que [...]” 
(     ) “Acompanhe a busca de Leo e de seus amigos [...]” 
 

Questão 2 – O pronome relativo, presente no trecho apontado acima, é: 

(     ) invariável.  

(     ) variável em gênero.  

(     ) variável em número.  

 

Questão 3 – Sublinhe o pronome relativo neste período do texto: 

 

“Só que ele morava em um prédio onde não era permitido ter pets.” 
 

Questão 4 – No período acima, o pronome relativo indica: 

(     ) lugar. 

(     ) posse. 

(     ) tempo.  

 

Questão 5 – Em “[...] seu bichinho de estimação, ainda que fosse de pano e milho, _________ 

deu o nome de Pipoca.”, o espaço deve ser preenchido com: 
(     ) “ao qual”.  
(     ) “do qual”.  
(     ) “no qual”.  
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