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01. O único período em que o pronome relativo “cujo” foi empregado de maneira correta está indicado na alternativa A: “É um cidadão 
em cuja honestidade se pode confi ar”. Note que o pronome vem precedido da preposição “em”, termo que é regido pelo verbo 
“confi ar”.

Resposta: A

02. O termo “que”, nas duas ocorrências, classifi ca-se como pronome relativo, desenvolvendo coesão referencial anafórica e introduzindo 
oração subordinada adjetiva.

Resposta: C

03. Os pronomes que completam adequadamente as lacunas são: “à qual”, “de que”, “em cuja”, “a que” e “de cujos”.

Resposta: A

04. Os pronomes relativos que preenchem adequadamente os espaços vazios, respectivamente, são: “a que”, “de que”, “a que”, “de 
que” e “a que”.

Resposta: D

05. Os pronomes relativos, acompanhados ou não de preposição, que preenchem adequadamente os espaços vazios, são: “pelo qual”, 
“de que”, “ao qual”, “a que” e “a que”.

Resposta: E

06. O pronome relativo se refere a uma palavra antecedente “Parsargada”, desenvolvendo coesão referencial anfórica, ao mesmo tempo 
que serve de conectivo subordinativo oracional. O pronome relativo por excelência em português é a partícula que, havendo outras 
variações possíveis na sincronia da língua, um sistema heterônimo em que se insere onde, um locativo em função adverbial, de forma 
homônima ao interrogativo de lugar. Tem sentido equivalente a em que, no qual.

Resposta: C

07. Separadas por vírgulas, as formas naquilo e daquilo intensifi cam o ato referenciado por aquilo, e todas se referem à venda do 
corpo. Pelo contexto, vê-se que esse ato é repugnante para Zacarias, fi lho da negra Isaura. Impossibilitado de mudar a profi ssão da 
mãe, Zacarias sente-se magoado profundamente, passando a refl etir sobre essa ação e direcionar seu destino a fi m de solucionar um 
problema que o torna alvo da discriminação social. Nesse sentido, incomodava-lhe a ação de vender o corpo, referenciada por aquilo, 
sujeito de magoava (a assertiva I é verdadeira), retomada por daquilo e naquilo (a assertiva II é verdadeira), que exercem a função 
de objetos indiretos (a assertiva III é falsa, respectivamente, de saber e falar). Dessa forma, o candidato deve marcar a alternativa D, 
que indica I e II como verdadeiras.

Resposta: D

08. A sequência de pronomes relativos que preenche adequadamente os espaços vazios são, respectivamente: “a que” e “que”; “de que” 
e “ de que”; “onde” e “aonde”; “a que” e “a que”; “cujas” e “a quem”.

Resposta: C

09. Alternativa “D”. Nas demais ocorrências, o “que” não tem função sintática, é mero conectivo.

Resposta: D

10. Ao subordinarmos a segunda oração em relação à primeira por meio do emprego do pronome relativo, teremos como resultado desse 
procedimento o seguinte período: “O acesso à  Internet, cujos dados podem ser consultados por jornalistas norte-americanos de 
dentro das redações, permite a produção de reportagens mais completas”.

Resposta: A
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