
Português

01-  A opção em que o pronome oblíquo átono deve, necessariamente, vir na posição proclítica é:
a) Há pessoas que se estimam e se amam verdadeiramente. 
b) Lá onde o tempo constrói, evitando-se a rotina. 
c) Era de vidro e se quebrou. 
d) Conhecemos uma pessoa e nos relacionamos com outra. 
e) A gente se põe a pensar que deve haver mesmo uma interferência do demo.

02-  Aponte a alternativa em que a palavra em LETRA MAIÚSCULA é conjunção explicativa.
a) COMO estivesse cansado, não foi trabalhar
b) ASSIM QUE fores ao Rio, não te esqueças de avisar-me.
c) Retirou-se antes, JÁ QUE assim o quis.
d) Não se aborreça, QUE estamos aqui para ouvi-lo.
e) Não compareceu PORQUE não foi avisado.

03- As expressões grafadas com letras maiúsculas correspondem a um adjetivo, EXCETO em:
a) João Fanhoso anda amanhecendo SEM ENTUSIASMO.
b) Demorava-se DE PROPÓSITO naquele complicado banho.
c) Os bichos DA TERRA fugiam em desabalada carreira.
d) Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga SEM FIM. 
e) E ainda me vem com essa conversa de homem DA ROÇA. 

04- As mulheres da noite ....... o poeta faz alusão ajudam a colorir Aracaju, ....... coração bate de 
noite, no silêncio. A alternativa que completa corretamente as lacunas da frase acima é: 
a) as quais / de cujo
b) a que / no qual
c) de que / o qual
d) às quais / cujo
e) que / em cujo

05- Suponho que ....... meios para que se ....... os cálculos de modo mais simples.
a) devem haver - realize 
b) deve haver - realizem
c) devem haver - realizem 
d) deve haver - realize
e) deve haverem - realize

Gabarito
01. A
Comentário: o pronome relativo atrai o pronome pessoal oblíquo.

02. D
Comentário: “como” no início do período” e igual a “já que” é causa; “assim que” é tempo; “já que” 
e “porque” têm valor de causa; QUE introduz oração coordenada explicativa quando o verbo da 
oração anterior está no imperativo.

03. A
Comentário: “de propósito” = locução adverbial de modo.



04. D
Comentário:  questão de emprego dos pronomes relativos; a preposição que rege o verbo ou 
nome que está na oração adjetiva, migra para antes do pronome relativo;  quando o segundo 
termo é um substantivo, emprega-se “cujo” e flexões concordando com esse segundo termo. 

05. B
Comentário: o verbo haver, no sentido de existir é impessoal e por isso permanece sempre no 
singular;  quando  ele  é  o  principal  de  uma  locução  verbal,  o  auxiliar  é  que  permanece  no 
singular;na  segunda  lacuna,  o  verbo  deve  estar  no  plural  por  se  tratar  de  uma voz  passiva 
sintética com o sujeito no plural – os cálculos.


