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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Monstros S.A. 

 

Monstros S.A. é a maior fábrica de sustos existente. Localizada em uma dimensão 

paralela, a fábrica constrói portais que levam os monstros para os quartos das crianças, onde 

eles poderão lhes dar sustos e gerar a fonte de energia necessária para a sobrevivência da 

fábrica. Entre todos os monstros que lá trabalham, o mais assustador de todos é James P. 

Sullivan (John Goodman), um grande e intimidador monstro de pelo azul e chifres, que é 

chamado de Sully por seus amigos. Seu assistente é Mike Wazowski (Billy Crystal), um pequeno 

ser de um olho só, _________ quem tem por missão assustar as crianças, que são consideradas 

tóxicas pelos monstros e cujo contato com eles seria catastrófico para seu mundo. Porém, ao 

visitar o mundo dos humanos a trabalho, Mike e Sully conhecem a garota Boo (Mary Gibbs), que 

acaba sem querer indo parar no mundo dos monstros. 

Disponível em: <http://www.adorocinema.com/>. 

 

Questão 1 – Grife o pronome relativo que compõe este fragmento do texto: 

 

“[...] onde eles poderão lhes dar sustos e gerar a fonte de energia necessária [...]” 
 

Questão 2 – No fragmento acima, o pronome relativo indica: 

(     ) lugar. 

(     ) posse. 

(     ) tempo.  

 

Questão 3 – Uma preposição deve acompanhar o pronome relativo “quem” a seguir. Coloque-a: 

 

“Seu assistente é Mike Wazowski (Billy Crystal), um pequeno ser de um olho só, _________ 

quem tem por missão assustar as crianças [...]” 
 

Questão 4 – No trecho “[...] cujo contato com eles seria catastrófico para seu mundo.”, há um 
pronome relativo. Identifique-o: 

(     ) “cujo”. 
(     ) “eles”. 
(     ) “seu”. 
 

Questão 5 – No segmento “[...] Mike e Sully conhecem a garota Boo (Mary Gibbs), que acaba 

sem querer indo parar no mundo dos monstros.”, o termo “que” é: 
(     ) um pronome relativo.  

(     ) uma conjunção integrante.  

(     ) um advérbio de intensidade.  
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