
Português

01- Assinale  a  alternativa  em  que  a  expressão  destacada  é  corretamente  substituída  pela 
expressão entre parênteses.
(A) A balança irá representar a Justiça. (representá-la)
(B) Os instrumentos completam a tradição. (completam-a)
(C) A balança indicou ponderação. (indicou-na)
(D) O advogado põe a Justiça a serviço de todos. (põe-la)
(E) O advogado apresentou ao réu o símbolo da Justiça. (apresentou-o)

02- Em . Ela tem de ser imposta...  (L. 5) a palavra Ela, em destaque, refere-se ao termo
(A) arma.
(B) decisão.
(C) Justiça.
(D) espada.
(E) força.

Texto II

O conclave que escolherá o sucessor de João Paulo II, previsto para começar no próximo dia 18, 
é um processo eleitoral que remonta ao ano de 1059, quando o papa Nicolau II estabeleceu que 
apenas os cardeais poderiam participar da votação. A eleição, no entanto, só passou a ser secreta 
mais  de dois  séculos  depois,  por  decisão de Gregório  X-  para  evitar  que  pressões  externas 
pudessem influenciar na escolha, como ocorreu em sua própria eleição. (Revista Veja)

03- Em . ... quando o papa Nicolau II estabeleceu que apenas os cardeais poderiam participar da  
votação,  a oração destacada classifica-se como
(A) subordinada adjetiva restritiva.
(B) coordenada sindética conclusiva.
(C) subordinada substantiva subjetiva.
(D) subordinada adverbial causal.
(E) subordinada substantiva objetiva direta.

04- A eleição,  no entanto, só passou a ser secreta... . a expressão no entanto, destacada, pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, por
(A) enquanto.
(B) embora.
(C) todavia.
(D) logo.
(E) conquanto.

05- Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal, de acordo com a norma culta.
(A) O processo da eleição me tem desagradado.
(B) Ninguém se lembrou de que o conclave estava previsto para o dia 18.
(C) Os cardeais não deixaram-lhe opção de escolha.
(D) Em tratando-se de eleição, o voto deve ser secreto.
(E) Quem garante-me o sucesso da votação?



Gabarito
01. A
Comentário: o,a,os, as quando são complementos de verbo exercem a função sintática de objeto 
direto e podem aparecer como no, na, nos, nas ou lo, la, los, las dependendo da terminação do 
verbo, e lhe, lhes quando completam verbos são objetos indiretos. Se os verbos terminarem em 
vogal ou ditongo – o, a,os, as; se terminar em til ou M, no, na, nos, nas; se terminar em R,S,Z, 
caem essas consoantes e lo, la, los, las.
(B) Os instrumentos completam a tradição. (completam-na)
(C) A balança indicou ponderação. (indicou-a)
(D) O advogado põe a Justiça a serviço de todos. (põe-na)
(E) O advogado apresentou ao réu o símbolo da Justiça. (apresentou-lhe)

02. B
Comentário: “a” é um termo de coesão referencial anafórica da palavra decisão.

03. E
Comentário: “que” é uma conjunção subordinativa integrante que inicia uma oração subordinada 
substantiva  que  completa  um  verbo  transitivo  direto  que  está  na  oração  principal  por  isso 
classificada como objetiva direta. (Que = isso)

04. C
Comentário: o valor dos conectores é de adversidade.

05. B
Comentário: os pronomes indefinidos atraem o pronome oblíquo para antes do verbo exigindo a 
próclise.
(A) O processo da eleição tem me desagradado. (na locução verbal com particípio o pronome fica 
entre o auxiliar e o principal se não houver palavra atrativa)
(C) Os cardeais não lhe deixaram opção de escolha. (advérbio de negação atrai o pronome para 
antes do verbo)
(D) Em se tratando de eleição, o voto deve ser secreto. (o gerúndio precedido da preposição Em 
atrai o pronome oblíquo)
(E) Quem me garante o sucesso da votação? (pronomes indefinidos atraem o pronome oblíquo)


