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01. Trata-se de perguntas retóricas, que implicam invariavelmente resposta negativa e cuja fi nalidade é sugerir o clima de insegurança 
baseado em temores infundados.

 Resposta: C

02. Na primeira ocorrência, o termo “que” apresenta valor de pronome interrogativo com valor de adjunto adnominal, acompanhando 
o substantivo “computador”. Na segunda ocorrência, o termo “que” apresenta valor de pronome relativo. Na terceira ocorrência, 
temos um pronome relativo com função de objeto direto do verbo “chama”.

 Resposta: E

03. Segundo o autor, o progresso que houve em relação à discriminação racial, embora signifi cativo (“copo meio cheio”), ainda é insufi ciente 
(“copo meio vazio“).

 Resposta: D

04. Na primeira ocorrência do termo “que”, observa-se pronome indefi nido equivalendo a “que coisa”. Na segunda, identifi ca-se pronome 
relativo. Na terceira, conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva.

 Resposta: E

05. A expressão interrogativa “não?“ demonstra que o interlocutor manifestou uma opinião que causou a indagação do narrador. Isso se 
confi rma na frase seguinte “sua alta opinião compõe minha valia”.

 Resposta: C

06. A expressão “é...que” constitui uma partícula de realce. Caso seja retirada, não comprometerá a estrutura sintática da oração.

 Resposta: C

07. 
A) O termo que apresenta valor de conjunção consecutiva.
B) O termo que apresenta valor de conjunção integrante.
C) O termo que apresenta valor de pronome relativo.
D) O termo que apresenta valor de conjunção coordenativa explicativa, equivalendo ao termo “pois”.
E) O termo que apresenta valor de partícula expletiva de realce.

 Resposta: D

08. O paradoxo ou oxímoro se encontra no verso “um nada prenhe como o mar”, ou seja, “um nada” - que por defi nição é vazio - “prenhe” 
- cheio - como o mar.

 Resposta: D

09. O processo de formação de palavras que altera a classe gramatical das palavras recebe o nome de derivação imprópria. No enunciado, 
o pronome indefi nido “nada” está articulado e foi empregado como substantivo; o mesmo ocorre com o pronome “que”, quando 
antecedido de artigo (um). Quando substantivado, a monossílabo “que” fi ca tônico e por isso recebe acento circunfl exo.

 Resposta: E

10. Em 1 e 2, o termo “que” corresponde às afi rmações, mas, em 3, o termo “que” apresenta valor de pronome relativo, invalidando a 
afi rmação.

 Resposta: D
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