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1. (CMB) Assinale a opção que apresenta mau uso dos 

pronomes: 

a) A situação com a qual lidamos parece ser semelhante 

àquela. 

b) É excelente a solução dada pela empresa, pois esta terá 

maiores lucros, e aquela beneficiará os empregados. 

c) Quanto aos funcionários, a pesquisa lhes fornecerá dados 

úteis. 

d) A solução depende de ele ter boas intenções e de nós 

termos vontade de agir. 

e) As famílias cujos os chefes estão desempregados sabem 

bem o que é depressão. 

 

2. (TRT-SP) Assinale a frase em que o pronome possessivo foi 

usado incorretamente: 

a) Vossa Senhoria trouxe seu discurso e os documentos 

indeferidos? 

b) Vossa Reverendíssima queira desculpar-me se 

interrompo vosso trabalho. 

c) Voltando ao Vaticano, Sua Santidade falará a fiéis de 

várias nacionalidades. 

d) Informamos que Vossa Excelência e seus auxiliares 

conseguiram muitas adesões. 

e) Sua Excelência, o Sr. Ministro da Justiça, considerou a 

medida inconstitucional. 

 

3. (TRT-SP) As mulheres _____ olhos brilham não são dignas de 

confiança. 

O lugar _____ moro é muito arejado. 

É um cidadão _____ honestidade se pode confiar. 

a) cujos os – que – em que 

b) cujos – em que – em cuja 

c) cujos – em que – cuja 

d) cujos os – em que – cuja a  

e) cujos – que – em cuja 

  

4. (MPU) ―Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas _____ sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado‖ 

a) cujo 

b) de cujo 

c) a cujo 

d) sem cujo 

e) por cujo 

 

5. (VUNESP) Considere os enunciados a seguir: 

I. O senhor não deixe de comparecer. Precisamos de seu 

apoio. 

II. Você quer que te digamos toda a verdade? 

III. Vossa Excelência conseguiu realizar todos os vossos 

intentos? 

IV. Vossa Majestade não deve preocupar-se unicamente com 

os problemas dos seus auxiliares diretos. 

Verifica-se que há falta de uniformidade no emprego das pessoas 

gramaticais nos enunciados: 

a) II e IV 

b) III e IV 

c) I e IV 

d) I e III 

e) II e III 

 

6. (PUC-SP) ―Os depoimentos _____ teve acesso comprovaram 

que a República não cumpriu, nesses cem anos, as promessas 

____ foi portadora.‖ 

a) a que – de que 

b) aos quais – de cujas 

c) pelos quais – às quais 

d) os quais – das quais 

e) que – que 

 

7. (TRE-MT) A lacuna da frase ―A situação _____ aspiro começou 

a se delinear‖ é preenchida, de acordo com a norma culta por, por: 

a) onde 

b) cujo 

c) a que  

d) que 

e) a qual 

 

8) (UFPA) Apenas uma das alternativas abaixo está correta. 

Assinale-a. 

a) Sabeis Vossas Excelências das vossas responsabilidades? 

b) Sabem Vossas Excelências das suas responsabilidades? 

c) Sabeis Vossas Excelências das suas responsabilidades? 

d) Sabeis Suas Excelências das vossas responsabilidades? 

e) Sabem Suas Excelências das vossas responsabilidades? 

 

9) (ESAF-TTN) Assinale a frase incorreta quanto ao emprego de 

pronomes. 

a) O aluno cujo pai viajou foi reprovado naquele curso. 

b) Os próprios contribuintes sabem que não apresentaram suas 

declarações em tempo. 

c) Ele sempre trazia consigo a foto do filho desaparecido. 

d) Eu te amo, meu amor. Quero a sua felicidade. 

e) As duas equipes lutaram muito e o jogo foi equilibrado; ganhou 

a que teve mais sorte. 

 

10) (FUVEST-SP) Destaque a frase em que o pronome relativo 

está empregado corretamente: 

a) É um cidadão em cuja honestidade se pode confiar. 

b) Feliz o pai cujo os filhos são ajuizados. 

c) Comprou uma casa maravilhosa cuja casa lhe custou uma 

fortuna. 

d) Preciso de um pincel delicado, sem o cujo não poderei terminar 

meu quarto. 

e) Os jovens, cujos pais conversei com eles, prometeram mudar de 

atitude 

 

11) (PUC-PELOTAS) Assinale a opção que completa corretamente 

as lacunas das frases: 

1. O lugar _____ moro é muito pequeno. 

2. Esse foi o número ______ gostei mais. 

3. O filme, ____ enredo é fraco, tem dado grande prejuízo. 

a) onde / que / cujo; 

b) em que / de que / cujo o; 

c) no qual / o qual / do qual o; 

d) que / que / cujo o; 

e) em que / de que / cujo. 

 

12. (CESGRANRIO-RJ) Assinale a opção que completa 

corretamente as lacunas da frase: 

As crianças, _______ enorme capacidade de criar deve ser 

continuamente exercitada, encontram variados meios de escapar do 

mundo _____ imperam as leis dos objetos industrializados. 

a) cuja – em que 

b) cujas – que  

c) a cuja – para que  

d) cuja – que 

e) cujas - em que 

 

13. (UFF) Abaixo foram feitas alterações na redação da oração 

adjetiva no final do período "É possível utilizar a política para 

acelerar a aquisição de direitos e o fim do deficit de 

reconhecimento que as atinge". Das alterações feitas, está 

INCORRETA quanto ao emprego do pronome relativo, de acordo 

com as normas da língua culta, a seguinte: 

a) com que elas convivem.  

b) de que elas se envergonham.  

c) cuja existência está encoberta pelo preconceito.  

d) contra o qual elas tanto lutam.  

e) onde se reduz o papel da mulher na sociedade.  
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14.(CESGRANRIO) Em relação à regência nominal ou verbal, 

qual a frase em que NÃO se emprega o pronome relativo precedido 

de preposição? 

a) O físico ______ frase sempre me recordo quebrou paradigmas 

com sua nova forma de pensar.  

b) A conferência ______ assistimos marcou o início de uma nova 

etapa em nossa vida.  

c) Era impossível aceitar as provocações ______ foram submetidos 

durante o discurso.  

d) As provações ________ estamos expostos são importantes para 

descobrirmos novas oportunidades.  

e) Os obstáculos _______ transpusemos ao longo da vida 

profissional nos ajudaram a atingirmos o sucesso. 

 

Hipermodernidade é o termo usado para denominar a realidade 

contemporânea, caracterizada pela cultura do excesso, do 

acréscimo sempre quantitativo de bens materiais, de coisas 

consumíveis e descartáveis. Dentro desse contexto, todas as 

interações humanas, marcadas pela doença crônica da falta de 

tempo disponível e da ausência de autêntica integração existencial, 

se tornam intensas e urgentes. O movimento da vida passa a ser 

uma efervescência constante e as mudanças a ocorrer em ritmo 

quase esquizofrênico, determinando os valores fugidios de uma 

ordem temporal marcada pela efemeridade. Como tentativas de 

acompanhar essa velocidade vertiginosa que marca o processo de 

constituição da sociedade hipermoderna, surge a flexibilidade do 

mundo do trabalho e a fluidez das relações interpessoais. O 

indivíduo da ―cultura‖ tecnicista vivencia uma situação paradoxal: 

ao mesmo tempo em que lhe são ofertados continuamente os 

recursos para que possa gozar efetivamente as dádivas materiais da 

vida, ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar 

plenamente desses recursos. 

Renato Nunes Bittencourt. Consumo para o vazio existencial. In: 

Filosofia, ano V, n. 48, p. 46-8 (com adaptações). 

 

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aspectos 

linguísticos do texto. 

15. (CESPE) O uso da preposição ―em‖, na linha 16, é obrigatório 

para marcar a relação estabelecida com a forma verbal ―vivencia‖; 

por isso, a omissão dessa preposição provocaria erro gramatical e 

impossibilitaria a retomada do referente do pronome ―que‖. 

 

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, 

a produtividade e a competitividade nos processos gerenciais e nos 

produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o fermento do 

crescimento econômico e social de um país. 

Para isso, é preciso criatividade, capacidade de inventar e coragem 

para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que 

procura respostas originais e pertinentes em situações com as 

quais ele se defronta. É preciso uma atitude de abertura para as 

coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. 

Pode-se dizer que o caminho da inovação é um percurso de difícil 

travessia para a maioria das instituições. Inovar significa 

transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma 

realidade duradoura e lucrativa. 

A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e 

também permite avanços importantes para toda a sociedade. 

Porém, a inovação é verdadeira somente quando está fundamentada 

no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, 

da geração de conhecimento. 

É necessário investir em pesquisa para devolver resultados 

satisfatórios à sociedade. No entanto, os resultados desse tipo de 

investimento não são necessariamente recursos financeiros ou 

valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com 

justiça social. 

Luís Afonso Bermúdez. O fermento tecnológico. In: Darcy. 

Revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de 

Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações). 

 

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas 

do texto, julgue os seguintes itens. 

16. (CESPE) O segmento ―as quais‖ remete a ―situações‖ e, por 

isso, admite a substituição pelo pronome que; no entanto, nesse 

contexto, tal substituição provocaria ambiguidade. 

 

17. (ESAF) 

A segunda metade dos anos 1990 foi caracterizada por crises nos 

países emergentes: México, Rússia, Brasil e Argentina. Em todos 

os casos, os países recorreram ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para resolver seus problemas de 

endividamento externo e tiveram que se submeter a rigorosos 

programas de ajuste fiscal (redução de gastos públicos e aumento 

de impostos) e das contas externas exigidos pela organização. 

Após o período de retração do nível de atividade e aumento do 

desemprego, durante o qual a relação dívida/PIB e os déficits 

fiscais se acomodaram em níveis compatíveis com a capacidade de 

financiamento, todos os países, à exceção da Argentina, entraram 

em trajetória de crescimento, com estabilidade de preços. Como os 

fundamentos fiscais e monetários destes países estavam fortes, com 

equilíbrio fiscal, relação dívida/PIB e inflação sob controle, seus 

governos e bancos centrais puderam adotar políticas fiscais, 

monetárias, de crédito mais frouxas, que reverteram a trajetória 

de queda já no segundo trimestre de 2009. 

(José Márcio Camargo, Tragédia grega. IstoÉ, 10/02/2010, com 

adaptações) 

Assinale a opção em que os três termos remetem, por coesão 

textual, ao mesmo referente. 

a) ―países emergentes‖ – ―os países‖ – ―se‖(1º) 

b) ―todos os casos‖ – ―problemas de endividamento externo‖ – 

―seus‖(2º ) 

c) ―Fundo Monetário internacional‖ – ―seus‖(1º) – ―organização‖ 

d) ―desemprego‖ – ―o qual‖ – ―se‖(2º) 

e) ―equilíbrio fiscal‖ – ―políticas...de crédito‖ – ―que‖ 

 

18. (FGV) Observa-se o correto emprego do pronome relativo em: 

 a) o julgamento a que se assistiu foi transmitido via satélite.  

 b) eis um programa de TV cujo o assunto me interessa.  

 c) o escritor que me refiro nasceu e viveu no interior.  

 d) foi preso o procurado o qual a imprensa deu destaque.  

 e) esse é um medicamento onde sem ele o paciente não sobrevive.  

 

19. (ESAF) 

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta. 

Estamos entrando no terço final de 2009 com uma visão mais clara 

sobre os fatores que levaram à crise financeira que nos atingiu a 

partir do colapso do banco Lehman Brothers. Um dos pontos 

centrais na sua construção foi, certamente, a questão da regulação 

e controle das instituições financeiras. Mesmo não sendo a origem 

propriamente dita da crise, a regulação falha permitiu que os 

elementos de fragilidade no sistema assumissem enormes 

proporções. Depois de termos vivido um longo período em que 

prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca aos mercados 

financeiros, hoje há novamente o reconhecimento das fragilidades 

e dos riscos sistêmicos associados a seu funcionamento. 

(Luiz Carlos Mendonça de Barros, Valor Econômico, 31/8/2009) 

a) O emprego da primeira pessoa do plural em ―Estamos‖, ―nos‖ e 

―termos‖ é um recurso retórico que tem como efeito buscar o 

envolvimento do leitor no texto. 

b) A substituição de ―em que‖ por no qual mantém a correção 

gramatical e as informações originais do período. 

c) O termo ―falha‖ funciona como um adjetivo que caracteriza o 

substantivo ―regulação‖. 

d) A expressão ―sua construção‖ refere-se ao antecedente ―banco 

Lehman Brothers‖. 

e) A expressão ―seu funcionamento‖ refere-se ao antecedente 

―mercados financeiros‖. 

 

A novata 

Sandrinha nunca esqueceu o seu primeiro dia na redação. Os 

olhares que recebeu quando se encaminhou para a mesa do editor. 

De curiosidade. De superioridade. Ou apenas de indiferença. Do 

editor não recebeu olhar algum. 

— Quem é você? — ele perguntou, sem levantar a cabeça. 

Sandrinha se identificou. 
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— Ah, a novata — disse ele. — Você deve ser das boas. Recém-

formada e já botaram a trabalhar comigo. Você sabe o que a 

espera? 

— Bem, eu... 

— Esqueça tudo o que aprendeu na escola. Isto aqui é a linha de 

frente do jornalismo moderno. Aqui você tem que ter coragem. 

Garra. Instinto. Você acha que tem tudo isso? 

— Acho que sim. 

Ele a olhou pela primeira vez. Seu sorriso era cruel. 

 — É o que veremos — disse. — Já vi muita gente quebrar a cara 

aqui. Desistir e pedir transferência para a crônica policial. É preciso 

ter estômago. Você tem estômago? 

— Tenho. 

Ele gritou: 

— Dalva! 

Uma mulher aproximou-se da mesa. Tinha a cara de quem já viu 

tudo na vida e gostou de muito pouco. O editor perguntou: 

— Você já pegou o Rudi? 

— Estou indo agora. 

— Leve ela. 

Dalva olhou para Sandra como se tivesse acabado de tirá-la do 

nariz. Voltou a olhar para o editor. 

— Não sei, chefe. O Rudi... 

— Quero ver do que ela é feita. 

— Está bem. 

Luís Fernando Veríssimo. In: Comédias para se ler na escola, Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

20. (CESPE) A respeito dos pronomes de tratamento e do emprego 

deles no texto, assinale a opção correta. 

A) O pronome de tratamento você, que aparece em diversos 

trechos do texto, se refere à segunda pessoa (aquela com quem se 

fala), motivo pelo qual os verbos do texto aparecem flexionados 

também na segunda pessoa. 

B) A forma de tratamento Vossa Eminência pode ser empregada 

em referência a qualquer autoridade dos governos federais e locais. 

C) Utiliza-se o pronome de tratamento Vossa Senhoria em 

contextos de comunicação informal, especialmente nos diálogos 

familiares, de que o texto é um exemplo. 

D) Na situação mostrada no texto, como há, entre a novata e o 

editor, uma relação de hierarquia profissional, seria correto ela 

dirigir-se a ele utilizando-se da expressão o senhor. 

E) O tratamento senhorita é reservado a mulheres casadas, mas que 

ainda não tenham filhos. 

 

Gabarito 

1. E 

2. B 

3. B 

4. A 

5. E 

6. A 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. E 

12. A 

13. E 

14. E 

15. E 

16. E 

17. A 

18. A 

19. D 

20. D 

 


