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01. O termo “que”, do segmento “Que não pedes  um diálogo de amor, é claro”, apresenta valor de conjunção integrante. O enunciado  
da questão apresenta “que” como pronome relativo, o qual sucede com os itens B, C, D e E.

Resposta: A

02.
I. Correto – O pronome “isso” é um termo atrativo.
II. Incorreto – Temos ênclise em função de que não há nenhuma partícula atrativa. Praticou-se a ênclise porque não se deve iniciar 

oração com pronome oblíquo átono.
III. Correto – O Uso facultativo de próclise ou ênclise.
IV. Correto – Ocorre próclise, pois o pronome relativo é partícula atrativa.

Resposta: E

03. Os pronomes destacados no fragmento classifi cam-se, respectivamente, como: “Ninguém”, indefi nido;“os”, por ter equivalência ao 
pronome “aqueles”, tem valor de pronome demonstrativo; “que”, é pronome relativo; “tal”, por ter equivalência de demonstrativo, 
passa a ter um valor de pronome demonstrativo.

Resposta: A

04. Os pronomes que preenchem corretamente as lacunas são: “estes” (retomando anaforicamente o termo “dentes”) e “aquela” 
(retomando anaforicamente o primeiro substantivo, no caso, o termo “maxila”).

Resposta: B

05. O pronome possessivo “seus” de “seus bosques” refere-se ao substantivo “Coimbra”.

Resposta: C

06. O pronome demonstrativo “esse” possui função anafórica, retomando uma ideia anterior, promovendo coesão. Considerando tal 
comportamento para o pronome demonstrativo “esse”, é verdadeiro o que se diz na alternativa E.

Resposta: E

07. Considerando o processo coesivo anafórico, referência a um termo, a uma expressão ou segmento previamente utilizado no texto, é 
lícito afi rmar que a única construção que não alude a um termo anteriormente citado é a construção “a imagem”.

Resposta: C

08. No segmento “Mas as mulheres também foram atingidas pelo produto”, observa-se o emprego do síndeto adversativo, produzindo 
uma mudança do raciocínio argumentativo em relação ao que foi afi rmado anteriormente, produzindo um efeito de contraste.

Resposta: D

09. No segmento “Paralelo a isso”, a expressão “a isso” desenvolve função de complemento nominal, fato que também se observa na 
passagem “O hábito de fumar era associado a qualidades...”

Resposta: D

10. Quanto aos recursos linguísticos empregados no texto, a expressão “por consequência” sinaliza para um resultado do desejo de fãs 
que iniciaram o uso do cigarro para se assemelharem aos seus ídolos. Assim, está coerente o que se diz em A.

Resposta: A 
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