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01.
I. O referente é Jon. O pronome indica relação de posse (os pensamento são de Jon).
II. Os possuidores são, em primeira instância, Jon e Garfi eld, mas os termos também podem estar se referindo a todos os seres humanos 

e a todos os gatos.
III. O humor reside na relação que se estabelece entre o pensamento de Garfi eld (no primeiro quadrinho), curioso sobre os pensamento 

de Jon, a curiosidade satisfeita pela explicitação dos pensamentos de Jon no segundo e no terceiro quadrinhos e pela constatação 
de Garfi eld, no último quadrinho, de que Jon deveria parar de pensar.

Resposta: D

02. Elemento causador da ambiguidade: o pronome possessivo “seu” (ambiguidade estrutural). O pronome, por ser de terceira pessoa, 
cria uma relação de posse da renda tanto com o contribuinte quanto com o dependente.

 Leitura 1: Que não é vantajoso para o contribuinte que possui renda superior a R$ 4.439,34 declarar um dependente que estuda. 
(sentido desejado)
Leitura 2: Que para o contribuinte não é vantajoso declarar um dependente que estuda se este possui uma renda superior de R$ 4.439,34.

Resposta: D

03. A ambiguidade está sugerida no texto da placa: Depressão a 3 m.
Leitura 1: O motorista deverá encontrar à frente um tipo de solo geográfi co, no caso, abaixamento de nível do solo.
Leitura 2: O homem, à frente, sentado sobre o meio-fi o, sugere ser quem a placa se refere e com o que está, ou seja, depressão.

Resposta: D

04. O pronome você foi empregado de forma genérica, referindo-se a toda e qualquer pessoa.

Resposta: B

05. Várias estratégias podem ser utilizadas para retomar um ou mais sintagmas nominais em determinado texto, o que promove a 
progressão semântica e as substituições lexicais. Nesse caso, o pronome “no” retoma tanto o antecedente mais imediato (presente) 
quanto o antecedente mais distante (cavalo de madeira).

Resposta: E

06.
I. O termo “lhe”1 desenvolve valor sintático de objeto indireto.
II. O termo “lhe”² funciona com valor de adjunto adnominal, desenvolvendo valor de posse.
III. O termo “lhe”³ funciona como objeto indireto do termo “propostos”, particípio de propor.

Resposta: B

07. No fragmento, observa-se que o emprego do pronome “sua” no segmento “da sua nação” sinaliza para a ideia de posse, revelando 
o sentido de que os proprietários se comportavam como se fossem donos da nação.

Resposta: B

08.
A) Alternativa não adequada ao enunciado em questão, visto que o item III não se adequa ao padrão formal da linguagem em virtude 

da colocação do pronome oblíquo “los”.
B) Alternativa inadequada ao enunciado, haja vista que o pronome oblíquo demarcado no item III não se encontra adequado ao padrão 

formal da linguagem.
C) Alternativa adequada ao enunciado, pois todos os pronomes oblíquos, ora atuando como complementos verbais, apresentaram-se 

adequados à norma culta da linguagem.
D) Alternativa incoerente, pois os itens I e II se encontram ajustados de forma incorreta, tendo em vista o emprego do pronome oblíquo 

como complemento do verbo.
E) Alternativa inadequada ao enunciado, visto que os itens I e II não se encontram adequados ao padrão formal da linguagem, por 

causa da má colocação do pronome oblíquo.

Resposta: C
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09. No segmento  “Não havia um negativo, não havia nele uma dúvida; todo ele estava embriagado de certeza de seu valor intrínseco, das 
suas qualidades extraordinárias e excepcionais de condutor dos ´povos’”, os pronomes possessivos em destaque fazem referência às 
características do ministro destacadas no parágrafo anterior; já no trecho “vendo nele o solucionador das suas difi culdades presentes 
e o agente efi caz do seu futuro”, os possessivos aludem ao termo “país”.

Resposta: A

10. Em “contraria-lhe as negras mandibulas”, o pronome “lhe“ tem valor de posse e equivale a “suas”. É o que ocorre também na opção 
A, na frase “apalpava-lhe“ o coração”, em que “lhe“ equivale a “seu“. Nos demais casos, a função é diferente:
Em B, lhe = OI
Em C, lhe = complemento nominal
Em D, lhe = OI pleonástico
Em E, lhe = OI

Resposta: A
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