
Questão 1: FGV  

 

"É exatamente isso o que tem ocorrido, nos últimos tempos, no que diz respeito ao direito de maior 

importância em uma democracia, que é o direito de defesa, inexistente nos Estados totalitários." 

 

A respeito das ocorrências da palavra QUE no trecho acima, assinale a alternativa que apresente, 

respectivamente, sua correta classificação. 

 

 a) conjunção subordinativa - conjunção integrante - conjunção integrante  

 b) pronome relativo - pronome relativo - pronome relativo  

 c) conjunção integrante - conjunção integrante - conjunção subordinativa  

 d) pronome relativo - preposição - pronome relativo  

 e) conjunção integrante - preposição - conjunção subordinativa  

  
Questão 2: FGV  

 

"Outro aspecto que configura alguns desafios ainda não resolvidos na atual Constituição é a 

existência de muitos dispositivos a reclamar leis que lhes dêem eficácia plena. A propósito, convém 

recordar que, promulgado o diploma constitucional, o Ministério da Justiça realizou levantamento 

de que resultou a publicação do livro 'Leis a Elaborar'." 

 

Em relação às ocorrências da palavra QUE no trecho acima, é correto afirmar que há: 

 a) duas conjunções subordinativas, um pronome relativo e uma conjunção integrante.  

 b) três conjunções subordinativas e um pronome relativo.  

 c) três conjunções integrantes e uma conjunção subordinativa.  

 d) dois pronomes relativos e duas conjunções integrantes.  

 e) três pronomes relativos e uma conjunção integrante.  

  
Questão 3: FGV  

 

 

"Críticos dizem que é irrealista, rica em contradições e ambigüidades, economicamente 

desequilibrada e anacrônica, excessiva em matérias e detalhamentos, mas repleta de lacunas. Que 

provocou o maior desastre fiscal da história brasileira, induzindo a disparada do déficit público, da 

dívida interna e da carga tributária." 

 

As duas ocorrências da palavra QUE no trecho acima classificam-se, respectivamente, como: 

 a) conjunção integrante e conjunção integrante.  

 b) conjunção subordinativa e conjunção integrante.  

 c) conjunção integrante e conjunção subordinativa.  

 d) pronome relativo e conjunção subordinativa.  

 e) conjunção subordinativa e pronome relativo.  

  
Questão 4: FGV 

"Era muito comum a idéia de que a privatização e a liberalização dos mercados seriam condições 

eficientes para que os países entrassem numa rota de crescimento econômico." 

 

As ocorrências da palavra QUE no trecho acima classificam-se, respectivamente, como: 



 a) conjunção integrante e conjunção subordinativa. 

 b) pronome relativo e conjunção integrante. 

 c) conjunção integrante e conjunção integrante. 

 d) pronome relativo e conjunção subordinativa. 

 e) conjunção subordinativa e pronome relativo. 

  
Questão 5: FGV  

 

É certo que a mudança do enfoque sobre o tema, no âmbito das empresas - principalmente, as 

transnacionais -, decorrerá também de ajustamentos de postura administrativa decorrentes da 

adoção de critérios de responsabilização penal da pessoa jurídica em seus países de origem. Tais 

mudanças, inevitavelmente, terão que abranger as práticas administrativas de suas congêneres 

espalhadas pelo mundo, a fim de evitar respingos de responsabilização em sua matriz.  

 

No trecho acima, as ocorrências da palavra QUE classificam-se, respectivamente, como 

 a) pronome relativo e preposição. 

 b) conjunção integrante e preposição. 

 c) conjunção integrante e conjunção integrante. 

 d) pronome relativo e conjunção integrante. 

 e) preposição e pronome relativo. 

  
Questão 6: FGV  

 

Entre a sociedade, a empresa e o Estado, está o profissional contábil, que, por sua vez, é o elo 

entre Fisco e contribuinte. É de fundamental importância que esse profissional aprimore seu 

entendimento tributário, percebendo sua necessidade. Ratifica-se, assim, o conceito de que a 

conscientização tributária pode representar um ponto de partida para a formação cidadã como 

uma das formas eficazes de atender às demandas sociais, com maior controle sobre a coisa 

pública. 

 

As ocorrências do QUE no período acima classificam-se, respectivamente, como 

 a) pronome relativo - pronome relativo - pronome relativo 

 b) pronome relativo - conjunção - conjunção 

 c) conjunção - conjunção - conjunção 

 d) conjunção - pronome relativo - pronome relativo 

 e) pronome relativo - pronome relativo - conjunção  

  
Questão 7: VUNESP  

 

A questão têm como base o trecho — Num governo, é o oposto de assistencialismo, que dá alguns 

trocados aos despossuídos, em lugar de emprego e educação, que lhes devolveriam a dignidade. É 

lutar pelo bem comum, perseguindo e escancarando a verdade mesmo que contrarie grandes e 

vários interesses. 

 

A palavra que aparece três vezes no trecho, sendo que, 

 a) na primeira ocorrência, é pronome relativo; na segunda, conjunção subordinativa; e, na terceira, 

conjunção coordenativa. 

 b) nas três ocorrências, trata-se de pronome relativo, cuja função sintática é de sujeito. 

 c) nas duas primeiras ocorrências, trata-se de pronome relativo e, na última, forma uma locução 

conjuntiva concessiva com a palavra mesmo. 



 d) nas duas primeiras ocorrências, trata-se de conjunção subordinativa e, na última, pronome 

relativo. 

 e) na primeira ocorrência, trata-se de pronome relativo e, nas outras duas, conjunção subordinativa 

causal e consecutiva, respectivamente. 

  
Questão 8: VUNESP  

A questão baseia-se no texto. 

Sete milhões deixam a classe média 

  

A classe média está menor. Entre 1980 e 2000, sete milhões de pessoas que ocupavam essa faixa da 

sociedade perderam seus empregos e não conseguiram ______. Em conseqüência, tiveram seu 

poder de compra reduzido, o padrão de vida rebaixado e, assim, saíram forçadamente da classe B 

para passar a tomar parte na classe C. Segundo o IBGE, em 1980 os assalariados que participavam 

do estrato social respondiam por 31,7% da População Economicamente Ativa (PEA). Vinte anos 

depois, porém, essa participação caiu para 27,1%. "A perspectiva é de que o número de pessoas 

expulsas da classe média aumente nos próximos anos", diz o economista Márcio Pochman, 

professor do Instituto de Economia da USP. "O ajuste do mercado de trabalho se deu principalmente 

nas profissões tipicamente de classe média, e esse ajuste continua." 

 
(Istoé Online, 15.03.2006. Adaptado) 

Observe as ocorrências da palavra que: 

I. ... sete milhões de pessoas que ocupavam essa faixa da sociedade perderam seus 

empregos... 

 

II. "A perspectiva é de que o número de pessoas expulsas da classe média aumente nos 

próximos anos"... 

 

É correto afirmar que a palavra que 

 a) é um pronome no primeiro caso, retomando a expressão sete milhões de pessoas e, no segundo, 

uma conjunção. 

 b) é pronome nos dois casos: no primeiro retomando o termo pessoas e, no segundo, o termo 

perspectiva. 

 c) é conjunção nos dois casos, introduzindo orações substantivas. 

 d) é uma conjunção no primeiro caso e, no segundo, um pronome relativo retomando o termo 

perspectiva. 

 e) é conjunção explicativa nas duas ocorrências.  

  
Questão 9: CESPE   

O título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade; faz crer que o autor coligiu 

vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. 

Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros, que acertam de entrar na mesma 

hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. 

 

Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi 

somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendo-me das 

segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras 

defendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, 

acrescentava (XVII, 9): “E aqui há sentido, que tem sabedoria”. Menos a sabedoria, cubro-me com 

aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns 

deliciosos, mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do 

enciclopedista: é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto da 



vida acaba, sem a gente dar por isso. 

 

Deste modo, venha donde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvida. 

  
Machado de Assis. Obra completa. Vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 236. (com adaptações).  

  

Com relação aos sentidos e aspectos linguísticos e textuais do texto acima, julgue o próximo item. 

  

A palavra “que”, em todas as ocorrências no trecho “Direi somente que se há aqui páginas que 

parecem meros contos e outras que o não são” (linhas 4 e 5), pertence a uma mesma classe 

gramatical. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 10: CONSULPLAN  

 

“O motivo é a incrível performance do capitão Schettino, que abandonou o navio”, o vocábulo 

sublinhado é gramaticalmente classificado como 

 a) conjunção integrante. 

 b) pronome relativo. 

 c) conjunção coordenativa. 

 d) pronome interrogativo. 

 e) advérbio. 

  
Questão 11: CONSULPLAN  

O termo “que” funciona como pronome relativo nas seguintes orações, EXCETO: 

 a)  “Um troço que me deixa surpreso [...]” (2º§) 

 b)  “Uma coisa que faço com frequência [...]” (1º§) 

 c)  “É certo que não foi aquela menininha [...]” (4º§) 

 d)  “[...] era um bebezinho que só esperneava [...]” (3º§) 

 e)  “[...] pois esse é um argumento que não aceito [...]” (2º§) 

  
Questão 12: CESPE  

A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, 

desde as cidades-estado gregas até os Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é 

realizada têm variado ao longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores 

estruturais e organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 

 

A palavra “polícia” deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização 

da autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra “política”, relativa ao exercício dessa 

autoridade coletiva. Assim, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à 

noção de política. Não há como dissociá-las. A atividade de polícia é, portanto, política, uma vez 

que diz respeito à forma como a autoridade coletiva exerce seu poder. 

 
Arthur T. M. Costa. Polícia, controle social e democracia. In: Arthur Trindade Maranhão Costa. Entre a lei e a ordem. Rio de Janeiro: 

FGV, 2004, p. 93. Internet: <www.necvu.ifcs.ufrj.br> (com adaptações). 
 

Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

  

No primeiro parágrafo, o pronome relativo “que” exerce, nas duas primeiras ocorrências, a função 

de complemento verbal e, na terceira, a de sujeito da oração em que se insere. 

 Certo  

 Errado  



  
Questão 13: CESPE  

 

Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, 

que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada; podem 

imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chamo a atenção para os 

padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram 

bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as 

sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente; limito-me a 

mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra, com alma e devoção. 

 

Chama-se Romão Pires; terá sessenta anos, não menos, nasceu no Valongo, ou por esses lados. É 

bom músico e bom homem; todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é o nome familiar; e 

dizer familiar e público era a mesma coisa em tal matéria e naquele tempo. “Quem rege a missa é 

mestre Romão” — equivalia a esta outra forma de anúncio, anos depois: “Entra em cena o ator João 

Caetano”; — ou então: “O ator Martinho cantará uma de suas melhores árias.” Era o tempero certo, 

o chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa! Quem não conhecia mestre Romão, com 

o seu ar circunspecto, olhos no chão, riso triste, e passo demorado? Tudo isso desaparecia à frente 

da orquestra; então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do mestre; o olhar 

acendia-se, o riso iluminava-se: era outro. 

  

Acabou a festa; é como se acabasse um clarão intenso, e deixasse o rosto apenas alumiado da luz 

ordinária. Ei-lo que desce do coro, apoiado na bengala; vai à sacristia beijar a mão aos padres e 

aceita um lugar à mesa do jantar. 

 
Machado de Assis. Histórias sem data. Internet: <www.machadodeassis.org.br> (com adaptações). 

  

Ainda em relação a aspectos linguísticos do texto de Machado de Assis, julgue o item seguinte. 

  

No trecho “Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas 

festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical”, o termo “que” desempenha a 

mesma função sintática em suas duas ocorrências. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 14: CESPE   

A persecução penal se desenvolve em duas fases: uma fase administrativa, de inquérito policial, e 

uma fase jurisdicional, de ação penal. Assim, nada mais é o inquérito policial que um procedimento 

administrativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal 

e de sua autoria. Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento policial que tem por 

finalidade construir um lastro probatório mínimo, ensejando justa causa para que o titular da ação 

penal possa formar seu convencimento, a opinio delicti, e, assim, instaurar a ação penal cabível. 

Nessa linha, percebe-se que o destinatário imediato do inquérito policial é o Ministério Público, nos 

casos de ação penal pública, e o ofendido, nos casos de ação penal privada. 

 

De acordo com o conceito ora apresentado, para que o titular da ação penal possa, enfim, ajuizá-la, 

é necessário que haja justa causa. A justa causa, identificada por parte da doutrina como uma 

condição da ação autônoma, consiste na obrigatoriedade de que existam prova acerca da 

materialidade delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da 

prática de um fato de natureza penal. Dessa forma, é imprescindível que haja provas acerca da 

possível existência de um fato criminoso e indicações razoáveis do sujeito que tenha sido o autor 

desse fato. 

 



Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 

informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio 

delicti. É com base nos elementos apurados no inquérito que o promotor de justiça, convencido da 

existência de justa causa para a ação penal, oferece a denúncia, encerrando a fase administrativa da 

persecução penal. 

 
Hálinna Regina de Lira Rolim. A possibilidade de investigação do Ministério Público na fase pré-processual penal. Artigo científico. Rio 

de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 4. Internet : <www.emerj.tjrj.jus.br>. (com adaptações). 
  

Julgue o item que se segue, a respeito das estruturas linguísticas do texto. 

 

Haveria prejuízo à correção gramatical do texto, se o vocábulo “que” fosse substituído por onde. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 15: CESGRANRIO  

  

No trecho “constataremos que são áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano” (l. 16), a 

palavra que tem a mesma classificação do que se destaca em: 

 a) “O tiro que eu daria seria na mudança de mentalidade.” 

 b) “pensar um novo modelo de desenvolvimento que una a questão ambiental à econômica.” 

 c) “principalmente por ser o Brasil um país que agrega a maioria do território amazônico”. 

 d) “deveríamos levar adiante algumas iniciativas que podem ser, até mesmo, replicadas em cidades 

como Rio de Janeiro ou São Paulo. 

 e) “Vamos imaginar que sou do Rio Grande do Sul,” 

  
Questão 16: CESPE  

Uma das razões por que Rosalina não o [José Feliciano] mandou embora foi exatamente o que disse 

José Feliciano: a gente carece de ouvir voz humana, pra sair das sombras. Um homem não é só um 

lago de silêncio, necessita de ouvir a música da fala humana. Se a gente não cuida muito do que 

dizem as palavras, se não cheira o seu sumo, ouve apenas, a fala humana é rude e bárbara, cheia de 

ruídos estranhos, de altos e baixos. Atente agora não só com os ouvidos bem abertos, ouça com o 

corpo, com a barriga se possível, com o coração, e veja, ouça a doce modulação do canto. Só o 

canto, a música. 

 

Rosalina ouvia José Feliciano. A voz de José Feliciano veio dar vida ao sobrado, encheu de música 

o oco do casarão, afugentou para longe as sombras pesadas em que ela, sem dar muita conta, vivia. 

Agora ela pensava: como foi possível viver tanto tempo sem ouvir voz humana, só os grunhidos, os 

gestos às vezes desesperados de Quiquina quando ela não conseguia se fazer entender? Ouvindo a 

própria voz. Mas a gente nunca pega no ar, com o ouvido, a própria voz. É no corpo, no porão da 

alma que ela ressoa como um rumor de chão. Veja-se o disco, a fala do próprio gravada, ninguém se 

reconhece. 

 

De repente, acordada pelo canto, viu a solidão que era a sua vida. Como foi possível viver tanto 

tempo assim? Como, meu Deus? Ela estava virando coisa, se enterrava no oco do escuro, ela e o 

mundo uma coisa só. E dentro dela rugia a seiva, a força que através de verdes fusos dá vida à flora 

e à fauna, e torna o mundo esta coisa fechada, impenetrável ao puro espírito do homem. 

 

E a voz, que a princípio chegava a doer-lhe nos ouvidos, alta demais, acordou-a para a claridade, 

para a luz das coisas, para a vida. 

 
Autran Dourado. Ópera dos mortos. Cap. 5. Os dentes da engrenagem. 9.ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1985, p. 73-4. 

  



Com referência a aspectos linguísticos do texto acima, julgue (C ou E) o item subsecutivo. 

  

Nos trechos “E dentro dela rugia a seiva, a força que através de verdes fusos dá vida à flora e à 

fauna” e “E a voz, que a princípio chegava a doer-lhe nos ouvidos, alta demais”, os pronomes 

relativos “que” introduzem orações de naturezas diferentes, sendo a primeira de caráter restritivo, e 

a segunda, de caráter explicativo. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 17: IBFC  

 

No trecho "Este é um mundo que clama por diálogo. Que demanda transparência.", presente no 6º 

parágrafo, há duas ocorrências do vocábulo "que". Sobre elas, é correto afirmar: 

 a)  a primeira refere-se a "mundo" e a segunda, a "diálogo" 

 b)  ambas fazem referência a "mundo". 

 c)  ambas fazem referência a "diálogo". 

 d)  a primeira refere-se ao pronome "este" e a segunda, à "transparência". 

 e)  a primeira refere-se à "clama" e a segunda, à "demanda" 

  
Questão 18: IBFC  

  

Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação morfossintática do termo em destaque no 

excerto a seguir: 

 

“Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto Socorro e uma 

radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo 

de fome.” (2º §) 

 

 a) Sujeito e conjunção integrante 

 b) Objeto direto e pronome indefinido 

 c) Sujeito e pronome relativo 

 d) Complemento nominal e conjunção subordinativa 

 e) Objeto direto e pronome relativo 

  
Questão 19: FCC  

Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 

 

Numa definição solta, a floresta tropical é um tapete multicolorido, estruturado e vivo, 

extremamente rico. Uma colônia extravagante de organismos que saíram do oceano há 400 milhões 

de anos e vieram para a terra. Dentro das folhas ainda existem condições semelhantes às da 

primordial vida marinha. Funciona assim como um mar suspenso, que contém uma miríade de 

células vivas, muito elaborado e adaptado. Em temperatura ambiente, usando mecanismos 

bioquímicos de complexidade quase inacessível, processam-se átomos e moléculas, determinando e 

regulando fluxos de substâncias e energias. 

 

A mítica floresta amazônica vai muito além de um museu geográfico de espécies ameaçadas e 

representa muito mais do que um simples depósito de carbono. Evoluída nos últimos 50 milhões de 

anos, a floresta amazônica é o maior parque tecnológico que a Terra já conheceu, porque cada 

organismo seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e automação. Qualquer apelo 

que se faça pela valorização da floresta precisa recuperar esse valor intrínseco. 

 

Cada nova iniciativa em defesa da floresta tem trilhado os mesmos caminhos e pressionado as 



mesmas teclas. Neste comportamento, identificamos o que Einstein definiu como a própria 

insanidade: “fazer a mesma coisa, de novo, esperando resultados diferentes”. 

 

Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades para a harmonização dos interesses da 

sociedade contemporânea com uma Amazônia viva e vigorosa. Para chegarmos lá, é preciso 

compenetração, modéstia, dedicação e compromisso com a vida. Com os recursos tecnológicos 

disponíveis, podemos agregar inteligência à ocupação, otimizando um novo uso do solo, que abra 

espaço para a reconstrução ecológica da floresta. Podemos também revelar muitos outros segredos 

ainda bem guardados da resiliente biologia tropical e, com isso, ir muito além de compreender seus 

mecanismos. 

 

A maioria dos problemas atuais podem se resolver por meio dos diversos princípios que guiam o 

funcionamento da natureza. Uma lista curta desses princípios, arrolados pela escritora Janine 

Benyus, constata que a natureza é propelida pela luz solar; utiliza somente a energia de que 

necessita; recicla todas as coisas; aposta na diversidade; demanda conhecimento local; limita os 

excessos internamente; e aproveita o poder dos limites. 

 
(Adaptado de: NOBRE, Antônio Donato. O Futuro Climático da Amazônia. Disponível em: www.ccst.inpe.br) 

  

No contexto, o segmento que restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em: 

 a) ... que saíram do oceano há 400 milhões de anos... (1º parágrafo) 

 b) ... que a natureza é propelida pela luz solar... (último parágrafo) 

 c) ... que um simples depósito de carbono... (2º parágrafo) 

 d) ... que contém uma miríade de células vivas... (1º parágrafo) 

 e) ... que abra espaço para a reconstrução ecológica da floresta... (4º parágrafo) 

  
Questão 20: FCC  

O segmento em que se encontra sublinhado um pronome está em: 

 a) Agora é inegável que você ficou adulto. 

 b) me dei conta de que eu não sabia a minha idade. 

 c) é que todo mundo tem a minha idade. 

 d) deve ser por isso que, sem perceber... 

 e) é parte fundamental do software com que viemos ao mundo. 

  
Questão 21: FUNCAB  

A opção em que a palavra QUE destacada nos trechos retirados do texto se classifica como 

conjunção integrante é: 

 a) “Sentir o intenso calor QUE passa através do equipamento [...]” (parágrafo 3) 

 b) “[...] ou uma família QUE regressa a casa e apenas encontra a sua casa [...]” (parágrafo 1) 

 c) “Sensações QUE me ficaram muito familiares ...” (parágrafo 6) 

 d) “[...] quando às 3 da manhã verifica QUE o marido não tem pulso...” (parágrafo 2) 

 e) “[...] associadas a todas as tragédias QUE os meus olhos já viram.” (parágrafo 4) 

  
Questão 22: IDECAN  

  

As relações de coesão textual contribuem para que a compreensão de um texto possa ser plena. 

Dentre os elementos utilizados com tal objetivo estão os pronomes relativos, destacados a seguir, 

que exerce(m) tal função apenas 

 

I. “[...] a quartelada que derrubou o Império em 1889.” (1º§) 

 

II. “[...] em que diferentes ideias podem ser debatidas e testadas.” (2º§) 

 



III. “[...] período que transformou a economia e a sociedade brasileiras.” (1º§) 

 

IV. “[...] que possamos considerá-la uma conquista perene e consolidada.” (4º§) 

  

Estão corretas apenas as afirmativas 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) III e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) II, III e IV. 

  
Questão 23: FUNCAB  

  

“O conflito pelo braço da poltrona, bem entendido, este território QUE, ao menos na classe 

econômica (para executiva ele não tinha grana), é obrigatoriamente comum.”  

 

Entre as alternativas a seguir, indique a que traz a palavra QUE com a mesma função usada no 

fragmento destacado. 

 a) “Tão logo sentaram e afivelaram os cintos de segurança ele sentiu QUE o conflito começaria a 

qualquer momento.” 

 b) “Tão logo o avião decolou, e antes mesmo QUE a comissária anunciasse: ‘Nosso tempo de voo 

será de...’, ela abriu o jornal.” 

 c) “Ancorou-o numa posição QUE não permitiria o ingresso ali de qualquer outro cotovelo.” 

 d) “Mas ele sabia QUE, no fundo, ela estava remoendo a raiva e planejando a vingança.” 

 e) “E aí, misericordiosamente, o comandante anunciou QUE estavam pousando.” 

  
Questão 24: CESGRANRIO  

A expressão a que se refere o pronome destacado está explicitada adequadamente entre colchetes 

em: 

 a) “Dessa experiência, extraiu-se um raio X de uma cidade, uma lista de cem tendências e 

pensamentos, cuja conclusão é de que cada vez mais a população fará a diferença no futuro” [lista 

de cem tendências e pensamentos] 

 b) “a lista traz tendências que podem soar utópicas ou abstratas, mas há também exemplos 

concretos, que já começam a se impor nas ligações entre população e governos.” [a lista] 

 c) “O modelo seria uma contraposição às ditas ‘cidades inteligentes’, em que máquinas tomariam 

conta de todos os ambientes.” [o modelo] 

 d) “E esse processo se dá com novos fóruns locais, que estabeleçam canais de negociação com os 

moradores e as associações comerciais.” [esse processo] 

 e) “O desafio é integrar o fluxo de informação através de plataformas digitais abertas em que o 

cidadão possa inserir, pesquisar dados e cruzar informações” [o fluxo de informação] 

  
Questão 25: SMA 

“... diz-se de Benjamin que não seria possível convidar para uma mesa de jantar seus principais 

amigos e interlocutores.”. O termo em destaque nesse fragmento é conjunção integrante; na mesma 

classe gramatical inclui-se o que apresentado em: 

 a) Adorno, filósofo que contestou a indústria cultural, foi lido por Benjamin. 

 b) Filósofos e historiadores consideram que Benjamin seria precursor da pós-modernidade. 

 c) A totalidade que se revela na singularidade é fundamental para Benjamin. 

 d) A obra de Benjamin é tão variada, que possibilita abordagens muito diversas. 

 e) Por mais que se esforcem, muitos não conseguem compreender Benjamin. 

  
Questão 26: AOCP  



  

Em “ Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos anos provocam na sociedade, 

considerando apenas esses dois sistemas[...]” , o “ que” em destaque exerce a mesma função do “ 

que” em 

 a)  “[...] o envelhecimento é um direito e, mais do que isso, é um direito fundamental.” . 

 b)  “[...] isso significa que direitos específicos desse contingente populacional precisam ser 

garantidos.” . 

 c)  “É preciso destacar que o Estado brasileiro não se preparou para o impacto [...]” . 

 d)  "[...] depende de uma profunda compreensão das causas e conseqüências do processo de 

envelhecimento populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos.” . 

 e)  “ [...] já se revela suficiente para que se perceba a importância da disciplina Direito do Idoso.". 

  
Questão 27: SMA-RJ  

Em “dispositivos eletrônicos que liberam a nicotina” – o termo em destaque é um pronome relativo, 

pois se refere à termo expresso anteriormente e introduz uma oração adjetiva. NÃO é pronome 

relativo o termo destacado em: 

 a) a acreditar que somente o cigarro tradicional é o vilão  

 b) o que favorece a captação de adolescentes curiosos  

 c) mesma moeda cunhada no tabaco, que rouba os sonhos e a vida  

 d) velho e conhecido produto que faz mal à saúde  

  
Questão 28: FUNCAB  

  

Qual a classe gramatical da palavra destacada em “Ela só percebeu QUE eu ia para cima dela [...]”? 

 a) Pronome relativo 

 b) Conjunção adverbial causal 

 c) Conjunção subordinativa integrante 

 d) Substantivo 

 e) Advérbio 

  
Questão 29: FUNCAB  

 

  

Em “com fronteiras cívicas que não podem ser ultrapassadas.”, a palavra QUE: 

 a)  refere-se ao parágrafo anterior. 

 b)  anuncia o que será apresentado. 

 c)  retoma a expressão fronteiras cívicas. 

 d)  funciona como um conectivo, correspondendo auma conjunção integrante. 

 e)  expressa ideia de causa. 

  

  

  

  
Questão 30: FCC  

  

O termo que é empregado para estabelecer relação de comparação na seguinte passagem : 

 a)  Eu já fui um sujeito muito polêmico, daqueles que têm a última palavra.  

 b)  Minha chatice argumentativa era mais ingênua que beligerante.  

 c) Mas comecei a perceber que as pessoas se irritavam.  

 d) Decidi, então, limitar o número de vezes que argumento a respeito de qualquer coisa.  

 e) E faço o possível para que a derradeira não seja provocativa.  

  



Questão 31: FGV  

Texto  
 

O FUMO NÃO PRODUZ CÂNCER 

 

Os cientistas soviéticos afirmam que chegaram à conclusão de que não há nenhuma relação entre o 

tabagismo e o câncer. Informam que depois de minuciosas experiências com aplicação de tabaco 

nos lábios e na pele de ratos, não conseguiram produzir o câncer. ‘É possível, contudo, esclarecem, 

que o nosso tabaco georgiano não contenha cancerígenos’. 

 

Os norte-americanos, entretanto, na pessoa do Dr. Cuyler Hammond, diretor de Pesquisas 

Estatísticas da Sociedade Americana de Câncer e professor de biometria da Universidade de Yale, 

declaram que o cigarro é responsável por numerosos casos de câncer, nos Estados Unidos. [...] ‘O 

Estudo não deixou dúvida alguma – prossegue – que o tipo de câncer que mais aumenta nos Estados 

Unidos, o câncer de pulmão masculino, é mais comum entre os fumantes do que entre os não 

fumantes’[...] (IV Congresso Internacional do Câncer) 

  

  

Estão sublinhadas nos trechos do texto 6 cinco ocorrências do vocábulo QUE; aquele que possui 

uma classe diferente das demais é: 

 a)  “que chegaram à conclusão”; 

 b)  “que depois de minuciosas experiências”; 

 c)  “que o nosso tabaco georgiano”; 

 d)  “que o cigarro é responsável”; 

 e)  “que mais aumenta nos Estados Unidos”. 

  

  
Questão 32: VUNESP  

  

Observe a conjunção que, destacada no trecho – ... só para descobrir [...] que ele já está obsoleto –, 

e assinale a alternativa na qual essa palavra também é uma conjunção. 

 a) ...o hardware que ele leva naturalmente na cabeça não fica obsoleto nunca 

 b) ...usar o iPhone para saber onde seus filhos estão, já que carregam sempre o aparelho consigo. 

 c) Você que é neurocientista: não seria ótimo? 

 d) atualizações do sistema operacional que exigem cada vez mais do hardware. 

 e) otimizado para aquelas funções que de fato lhe são imprescindíveis 

  
Questão 33: CESPE   

Texto para o item. 

 

No Brasil, pode-se considerar marco da história da assistência jurídica, ou justiça gratuita, a própria 

colonização do país, ainda no século XVI. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas 

de relação jurídica então existentes — e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas 

— já dava início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com 

os possíveis custos judiciais das demandas. A partir de então, a chamada assistência judiciária 

praticamente evoluiu junto com o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos, e ela passou 

a ser garantida nas cartas constitucionais. 

 

No século XX, o texto constitucional de 1934, no capítulo II, “Dos direitos e das garantias 

individuais”, em seu art. 113, fez menção a essa proteção, ao prever que “A União e os estados 

concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e 

assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”. Por sua vez, a Constituição de 1946 



previu, no mesmo capítulo que a de 1934, em seu art. 141, § 35, que “O poder público, na forma 

que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados”. A lei extravagante veio em 

1950, materializada na Lei n.º 1.060, que especifica normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados. No art. 4.º dessa lei, havia menção ao “rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos próprios e os da família” e constava a exigência de atestado de pobreza, 

expedido pela autoridade policial ou pelo prefeito municipal. Foi o art. 1.º, § 2.º, da Lei n.º 

5.478/1968 que criou a simples afirmação (da pobreza), ratificado pela Lei n.º 7.510/1986, que deu 

nova redação a dispositivos da Lei n.º 1.060/1950. 

 

Em 1988, a Carta Cidadã ampliou o escopo da assistência judiciária ao empregar o termo 

assistência jurídica integral e gratuita, que é mais abrangente e que abarca o termo usado 

anteriormente, restrito apenas à assistência de demanda judicial já proposta ou a ser interposta. O 

termo atual também engloba atos jurídicos extrajudiciais, aconselhamento jurídico, patrocínio da 

causa, além de ações coletivas e mediação. 

 

Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe, mas 

necessita da imediata prestação jurisdicional, pode, mediante simples afirmativa, postular as 

benesses dessa prerrogativa, garantida pela Constituição Federal vigente. 

 
Uma história para a gratuidade jurídica no  

Brasil. Internet: <http://jus.com.br> (com adaptações) 
  

Ainda a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsecutivo. 

  

O vocábulo “que”, em “incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe”, funciona 

como pronome relativo e retoma o termo antecedente. 

 Certo  

 Errado  

  
Questão 34: SMA-RJ  

  

“É provável que nunca consigamos extinguir a violência”. Nesse segmento, o termo em destaque é 

uma conjunção integrante. Pertence a essa mesma classe gramatical o que existente em: 

 a)  provavelmente para que não pudessem escapar 

 b)  fruto da propaganda que nos fala todo dia das maravilhas 

 c)  maravilhas que não estão a nosso alcance 

 d)  Não deve ser, portanto, verdade que o homem nasce bom 

  
Questão 35: FCC  

Atenção: Para responder à questão, leia o texto abaixo. 

  

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim 

Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu caminhava todas as 

manhãs de mãos dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro 

pela aleia imponente que vai dar no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as 

vitórias-régias, subir as escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, 

catar mulungu. 

  

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor do que um grão de 

ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um 

vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio 

conseguir encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e 

viva cintilando por entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com 



que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa da ponta 

preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um olho. 

  

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre prestava atenção 

nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos mínimos. Mas a 

grandeza das manhãs se media pela quantidade de mulungus que me restava na palma da mão na 

hora de ir para casa. Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é 

curioso que nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre as folhas e 

sempre numa determinada região do Jardim Botânico. 

  

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e 

descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome de flor-de-

coral. ''Árvore regular, ornamental, da família das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato 

Grosso, de flores vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do 

tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

  

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter visto uma dessas 

sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me pergunto se 

não era minha avó que as guardava e tornava a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre 

que não estávamos olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá- las. O fato é que não me 

sobrou nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. 

Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima. 

  
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br) 

  

O termo "que" NÃO é um pronome em: 

 a)  ... que vai dar no chafariz. (1o parágrafo) 

 b)  ... que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. (3o parágrafo) 

 c)  ... com que alegria eu me abaixava... (2o parágrafo) 

 d)  ... que por causa da ponta preta... (2o parágrafo) 

 e)  ... que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral. (4o parágrafo) 

  
Questão 36: FGV  

  
O que irrita, no Brasil, é que governantes e lobbies são rápidos para estender a conta ao 
cidadão, mas muito lentos, para não dizer abúlicos, em fazer a sua parte. 
 

No período acima, as ocorrências da palavra QUE classificam-se, respectivamente, como 

 a)  conjunção integrante e conjunção integrante. 

 b)  conjunção integrante e pronome relativo. 

 c)  pronome relativo e partícula expletiva. 

 d)  pronome relativo e conjunção integrante. 

 e)  pronome indefinido e partícula expletiva. 

  
Questão 37: FGV  

  

“É assim mesmo que está, e é irritante, o ser humano está em um estado de nervos que ele não está 

mais se controlando...”; a frase abaixo em que as duas ocorrências do vocábulo QUE pertencem à 

mesma classe gramatical é: 

 a)  “Alma grande é aquela que percebe que o cachorro está com fome e lhe dá de beber” (La 

Serna); 



 b)  “O arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele que não o alcança” (Montaigne); 

 c)  “Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa 

no mal que dentro em breve daí pode resultar” (Maquiavel); 

 d)  “Não há encosta, por mais íngreme que seja, que duas pessoas juntas não possam galgar” 

(Ibsen); 

 e)  “As pessoas vaidosas dizem o que pensam para os outros pensarem que elas sabem mais” 

(Nouailles). 

  
Questão 38: UFMT  

  

A palavra que, em qualquer das funções que exerce, tem papel muito importante na coesão de um 

texto. Sobre o emprego dessa palavra na crônica, analise as afirmativas. 

  

I - Nos fragmentos coisa em que e ocasião em que, a expressão em que pode ser substituída 

por na qual, e, nas duas ocorrências, exerce a função de conjunção integrante. 

  

II - Em dormiu e roncou tão alto que chegou a perturbar palestrante e ouvintes, o que faz 

parte de tão ... que, expressando ideia de consequência. 

  

III - A palavra que, nas ocorrências Acho que o data show pode ser útil e pois é claro que os 

ouvintes, de saída, leem o esboço até o fim, exerce a função de conjunção, estabelecendo 

ligação de subordinação de ideias. 

  

IV - No fragmento uma mulher que trabalha numa firma promotora de eventos contou-me 

qual a maior vantagem dos data show, as palavras que e qual são pronomes relativos e 

retomam ideia anterior. 

  

V - Em para mostrar dados, que são projetados em uma tela, o pronome que refere-se à 

palavra dados e pode ser substituído por os quais. 

  

Estão corretas as afirmativas 

 a)  I, III e IV, apenas. 

 b)  I, II, IV e V, apenas. 

 c)  II, III e V, apenas. 

 d)  II, III, IV e V, apenas. 

 

Gabarito 

1) B 2) E 3) A 4) A 5) B 6) B 7) C 8) A 9) Errado 10) B 11) C 12) Certo 13) Errado 14) Certo 15) E 

16) Certo 17) B 18) C 19) A 20) E 21) D 22) D 23) C 24) A 25) B 26) D 27) A 28) C 29) C 30) B 

31) E 32) B 33) Certo 34) D 35) E 36) D 37) B 38) C 

 

 


