
 

 

 

 

 

 

 

 

Leia atentamente a lista de frases que encontra nas páginas seguintes e coloque no início de cada uma 

das frases os seguintes símbolos, respeitando as instruções fornecidas: 

 

a) Coloque um * (asterisco) no início das frases que considerar erradas; 

b) Coloque um ���� (certo) no início das frases que considerar correctas; 

c) Coloque um ? (ponto de interrogação) no início das frases sobre as quais tem dúvidas quanto à 

correcção. 

 

 

 

 
Exemplo: 

          * O presente que a Joana mais gostou foi o perfume. 

         ���� A Maria encontrou o livro que o professor recomendou. 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

__________________________________________ 
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1. Recebi uma carta que penso que não é para mim. 

2. A velhinha cuja porta tu foste bater é minha avó. 

3. O contrato do qual falámos dele no sábado tem irregularidades. 

4. Foi raptado o meu primo que ele estava de férias na praia. 

5. O assunto sobre o qual conversámos na semana passada foi tema de um debate. 

6. O autocarro parou na vila que o meu pai disse que passámos por lá no fim-de-semana passado. 

7. Começou o jogo cujo resultado eu apostei. 

8. Em campo está o árbitro que todos os jogadores disseram mal dele. 

9. O meu avô ofereceu-me um mealheiro cujo orifício dele eu acho que é pequeno para as moedas de 

2€. 

10. Arranquei duas folhas ao caderno ao qual já tinha arrancado as capas. 

11. Encontrei a máquina que vou precisar amanhã. 

12. Dei positiva ao aluno que julgo que lhe tinha dado negativa no ano passado. 

13. O Presidente da República lançou a pedra que serviu de base ao edifício. 

14. A cantora deu um autógrafo àquela minha amiga que tu a encontraste no Porto. 

15. Escrevi uma composição sobre aquela menina desaparecida que a televisão já falou muito. 

16. Os banhistas falavam de um barco que eu tenho a certeza de que ele foi roubado da marina ontem 

à tarde. 

17. A minha mãe deu roupa ao menino cujo pai dele está desempregado. 
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18. O árbitro discutiu com o jogador que os adeptos acham que a Federação o castigou na época 

passada. 

19. Afinal, o emprego que tanto lutaste desiludiu-te. 

20. Fui obrigada a obedecer às regras que acredito que elas são as mais injustas de todas. 

21. Os meus pais visitaram o país em que o terramoto se sentiu com mais intensidade nele. 

22. A tia de quem eu falo muitas vezes é uma pessoa simpática. 

23. Vimos na televisão a ponte que creio que o nosso primo trabalhou nela. 

24. Foi fechada a casa de banho cuja porta te empurrei. 

25. O miúdo cortou os rebentos à roseira que o jardineiro afirmou que tinha deitado fertilizante nela. 

26. O crime que o juiz se pronunciou é horrendo. 

27. A rapariga cujo pai dela é juiz é a melhor jogadora de futebol da selecção nacional. 

28. O técnico instalou um jogo no computador cujo teclado estava estragado. 

29. O jornal que tu me disseste que as notícias dele são falsas foi processado. 

30. O clube de futebol que ofereci cinquenta bolas faliu. 

31. Já entrevistei o escritor que eu acho que tu escreveste uma crónica sobre ele no jornal. 

32. Comprei bichos-da-seda ao aluno a quem acho que comprei rebuçados no ano passado. 

33. Teve um acidente o cliente que eu já tinha falado no seguro automóvel. 

34. O músico inglês que eu creio que a rapariga gosta dele toca bateria. 

35. O automóvel que eu penso que o tio viajou nele até ao Algarve tem mais de 50 anos. 
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36. A cana de pesca à qual o Miguel tirou o anzol não é minha. 

37. Os alunos encontraram finalmente os materiais que necessitavam para elaborar o trabalho. 

38. O cantor que entrou na sala deu autógrafos às crianças. 

39. O professor encontrou-se com um Encarregado de Educação que o director já lhe tinha dado 

autorização para entrar na sala. 

40. Entreguei dez brinquedos àquela instituição de que te tinha falado. 

41. Gosto muito do actor sobre o qual tu me falaste dele ontem. 

42. Foi feita uma reportagem sobre o futebolista que o Presidente disse que os adeptos lhe deram um 

soco. 

43. A escola convidou o escritor sobre o qual os alunos escreveram uma composição. 

44. A minha avó telefonou à minha prima que te tinha falado dela na terça-feira. 

45. Há profissões que a sociedade está a prestar cada vez menos atenção. 

46. O Afonso votou contra o aluno a quem o resto da turma ofereceu o lugar de delegado. 

47. Fugiu o prisioneiro que creio que ele estava inocente. 

48. Assim que o concerto terminou, conheci o actor a quem achámos muita piada. 

49. A Margarida comprou um carro ao qual eu penso que lhe roubaram a antena ontem. 

50. O rei que penso que casou duas vezes morreu ontem. 

51. Visitei a quinta cujos milheirais voei a bordo de um balão. 

52. O CD que o João diz que elas riscaram não é o meu. 
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53. O condutor do carro que os médicos do INEM lhe prestaram assistência estava consciente. 

54. Tinha comprado ontem aquela lupa que acho que perdi na escola. 

55. O Mantorras assinou o livro que a minha mãe o tinha comprado na FNAC. 

56. O pai da Margarida entregou um barco àquela colónia de férias à qual lhe tinha oferecido cinco 

bicicletas no ano passado. 

57. Não gosto de sair à noite com colegas que eu não confio muito neles. 

58. As regras que os jogadores obedeceram são injustas. 

59. Entregámos os documentos ao banco que o meu amigo me disse que arrombaram o cofre-forte 

dele. 

60. O Tomás e o Bernardo encontraram-se com o amigo com o qual jogam ténis nas férias. 

61. Viajei com o capacete que o meu pai o deu ao meu irmão no aniversário. 

62. O meu avô conhece o general ao qual acho que lhe entregaram uma medalha de ouro durante a 

cerimónia. 

63. Foi comprada ontem a mota que os problemas dela estavam resolvidos. 

64. A disciplina cuja prova de aferição tu te preparaste melhor foi a de Matemática. 

65. Foram encerradas todas as associações às quais o Estado não lhes deu apoio financeiro. 

66. O jornalista filmou um automóvel cujo condutor eu creio que estava embriagado. 

67. O Francisco trouxe livros para o aluno que a professora disse que os pais dele tinham pouco 

dinheiro. 

68. A professora de Ciências mostrou o microscópio ao qual lhe faltava a lente principal. 
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69. Passei pela escola onde vou no próximo ano. 

70. Nos últimos Jogos Olímpicos, foram instituídas novas modalidades sobre as quais eu penso que 

ainda ninguém falou neste programa. 

71. Os jornalistas entrevistaram o jogador que o clube lhe ofereceu um carro. 

72. O professor de Matemática a quem nós lhe demos um prémio já não está na escola. 

73. Foi encontrado o raptor que a polícia o deixou fugir em Setembro. 

74. A Mariana tirou a tinta à caneta que depois ofereceu à Catarina. 

75. A pedra que os turistas lhe deram um pontapé era a ponta de uma seta romana. 

76. Fugiu da cidade o Presidente da Câmara em quem o povo tinha votado nele. 

77. O prédio cujo quinto andar pertencia ao João está a ser remodelado.  

78. Conheci o jogador que chamam Mágico. 

79. Desapareceu o automóvel que o Pedro Lamy ganhou com ele o primeiro prémio. 

80. Figo e Pauleta conhecem dois jogadores que eles fazem muita falta à selecção. 

81. O Miguel adoptou um filho pelo qual dizem que esperou um ano. 

82. A Rita comprou uma mochila que lhe faltava um botão. 

83. Gosto muito do ciclista a quem a federação lhe deu um prémio de carreira na Volta a Portugal em 

Bicicleta.  

84. Comprei finalmente um carro que posso confiar nele. 

85. O meu pai comprou-me aquele chocolate que eu gosto. 
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86. Antes do jogo, os jogadores leram as regras às quais tinham de obedecer. 

87. O Pelé conhece um homem que o pai dele viveu com os índios da Amazónia. 

88. O meu pai vende pizzas ao restaurante a que eu fui lá com os meus colegas da turma do ano 

passado. 

89. Encontrei-me com a mulher que ela estava grávida. 

90. Ofereceram um carro novo ao taxista a quem roubaram o táxi na semana passada. 

91. Os livros da biblioteca pertenceram à escola antiga que ela ardeu há dois anos. 

92. A lei que tu te manifestaste foi aprovada. 

93. O pai comprou um computador ao filho que a avó já lhe tinha comprado um telemóvel. 

94. Como recordação, fiquei com aquela bússola sem a qual não tínhamos conseguido chegar ao cimo 

do monte. 

95. Devolvi o computador cujo monitor dele é demasiado grande para a minha secretária. 

96. Os dois amigos ofereceram uma impressora à associação que o meu pai já lhe tinha oferecido um 

computador. 

97. Portugal prestou auxílio a um país que eu tinha estado de férias nele. 

98. O jogador que o treinador elogiou saiu do campo. 

99. No fim do espectáculo, encontrei o actor que o público achou muita piada. 

100. Entreguei a peça da mota avariada à oficina que o dono dela é meu amigo. 

101. Tirei uma fotografia à rapariga com quem o meu vizinho se casou. 
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102. A minha mãe deu um beijo ao actor a quem a minha irmã lhe tinha pedido o autógrafo ontem. 

103. O meu amigo foi de férias para um país que os habitantes dele são quase todos muito pobres. 

104. Dei um alarme ao casal de emigrantes cuja vivenda foi assaltada. 

105. O gelado cuja chegada tu tanto suspiraste está esgotado. 

106. O teu pai acrescentou duas portas ao quarto que fica no sótão. 

107. Eu e o dono da fábrica falámos sobre um problema de que eu já falei dele muitas vezes a outras 

pessoas. 

108. As crianças costumavam brincar num jardim que lhe cortaram todas as árvores. 

109. O director falou-nos sobre o banco ao qual vendemos grande parte das nossas acções. 

110. Os jogadores almoçaram naquele restaurante que o seleccionador nacional também estava nele. 

111. A Joana e a Maria estiveram no parque aquático em que eu acho que estive lá com os meus pais. 

112. Está esgotado o DVD do concerto que eu fui. 

113. A Joana encontrou uma amiga que me disseram que ela cantou uma música no festival da canção. 

114. Comprei o jogo de computador sobre o qual li uma crítica na revista. 

115. Apresentei o João a uma amiga que ele dizia que a amava perdidamente. 

116. Passei por acaso pelo edifício ao qual os ladrões lhe roubaram os azulejos antigos. 

117. Emprestámos aquele jogador que não se pode contar. 

118. O pai da Inês encontrou as folhas que eu pensei que as tinha perdido no comboio. 

119. Os livros que eu penso que o jogador os deu tinham todos uma dedicatória. 
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120. Encontrámos finalmente o senhor a quem o João lhe entregou as chaves do carro. 

121. O Ministro entregou aos habitantes da aldeia telemóveis novos cujos cartões estavam 

bloqueados. 

122. Já está à venda o telemóvel cuja marca tu tanto gostas. 

123. O colégio comprou uma carrinha a uma empresa que o meu pai disse que já lhe tinha vendido 

pneus usados há uns meses atrás. 

124. Vi na praia o médico de quem falaram dele no telejornal de domingo. 

125. A escola cujo director eu acho que é simpático apareceu na televisão. 

126. Conheci dois atletas que estou certo de que lhes entregaram medalhas olímpicas. 

127. Telefonei para o meu amigo do qual eu penso que já te falei dele. 

128. A instituição de solidariedade que o milionário doou um milhão de euros luta contra a pobreza. 

129. Foi premiado pelo Presidente da República o poeta que penso que a Câmara Municipal de Lisboa 

já lhe tinha dado um prémio. 

130. A RTP fez uma reportagem sobre a vila cuja floresta dela foi queimada. 

131. O Francisco entrou na escola sem aquele bibe que o Miguel sujou de tinta ontem. 

132. Caiu um prédio no centro do Porto que julgo que lhe fizeram obras de remodelação há pouco 

tempo. 

133. O homem a quem dei boleia é pai do teu melhor amigo. 

134. Vi na FNAC o jogador que eu sei o nome. 

135. O David Beckam apanhou uma bola cuja forma dela eu acho que era defeituosa. 
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136. Visitei a exposição que eu tenho a certeza de que lhe vão entregar um prémio. 

137. O homem cujo filho o meu irmão jogou futebol é aquele. 

138. Aplicaram uma pena ao réu que eu sei que muitas pessoas acreditavam nele. 

139. Falei aos meus amigos sobre as novas regras que entram em vigor já este ano. 

140. Apanhámos umas flores que a minha avó jura que as pétalas delas são venenosas. 

141. Imprimi o teste sumativo ao qual eu penso que acrescentei poucas perguntas. 

142. Encontrei no metro o homem que o meu primo trabalhou para ele no Verão passado. 

143. Fui dar os parabéns àquela vizinha do João de quem se falou muito dela no telejornal. 

144. O concerto que acabamos de sair foi filmado pela RTP. 

145. O jornalista falou muito do quadro que eu acho que o júri do concurso do ano passado lhe 

entregou o primeiro prémio. 

146. A Carlota apanhou um bocado de neve que depois o João atirou para cima do carro. 

147. Os comentadores falaram muito mal do ciclista que o apresentador do programa disse que foi 

feito um abaixo-assinado contra ele. 

148. O concerto estava a melhorar no momento que eu tive de sair da sala. 

 

 


