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O fragmento a seguir situa-se no último capítulo de 

Triste fim de Policarpo Quaresma e mostra Quaresma logo 
após ter denunciado ao presidente Marechal Floriano 
Peixoto as injustiças feitas aos prisioneiros na prisão. 

Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido 

naquele estreito calabouço. Pois ele, o Quaresma plácido, o 

Quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, merecia 

aquele triste fim?  Por que estava preso? Ao certo não sabia; o 

oficial que o conduzira nada lhe quisera dizer; e, desde que saíra da 

ilha das Enxadas para a das Cobras, não trocara palavra com 

ninguém. Entretanto, ele atribuía a prisão à carta que escrevera ao 

presidente, protestando contra a cena que presenciara na véspera. 

(...) 

Devia ser por isso que ele estava ali naquela masmorra, 

engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma 

fera, como um criminoso, sepultado na treva. Como acabarei? 

Como acabarei? E a pergunta lhe vinha, no meio da revoada de 

pensamentos que aquela angústia provocava pensar. Não havia 

base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerta 

que ele podia esperar a liberdade ou a morte. 

 

1. Com base na leitura do trecho, responda aos itens 
subsequentes. 

(A) Na passagem “Entretanto, ele atribuía a prisão à carta 
que escrevera ao presidente, protestando contra a 
cena que presenciara na véspera.”, em suas duas 
ocorrências, a palavra “que” exerce a mesma função 
sintática? Justifique sua resposta. 

(B)  Reúna as orações a seguir de modo que haja as 
seguintes relações lógico-semânticas entre elas: 
condição, tempo, causa. Faça as adaptações 
necessárias. 

IV. Haver decisões rápidas e eficientes. 

V. O quadro social poder melhorar. 

 

2. O texto abaixo foi extraído da obra intitulada Melhores 

Crônicas, de Moacyr Sciliar. Leia-o para responder ao que 
se pede. 

Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava 

ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em que 

vivia estava literalmente atulhado de romances, livros de contos, 

obras de autoajuda, textos médicos, até. Não que ele os lesse. Ler 

era secundário. O importante era possuir os livros, saber que toda 

aquela riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua 

mão. 

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 

faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta aposentadoria, o 

ancião não podia despender muito em livrarias. Por isso, roubava. 

“Roubo”,aliás, era uma expressão que lhe desagradava; preferia 

falar em algo como “redistribuição da riqueza intelectual”, 

conquanto o eufemismo não o ajudasse muito. 

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 

inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: sabia-se 

quem estava roubando. Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, 

justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um 

jogo cujas  as regras sempre respeitou. 

(A) Há, no texto, o emprego inadequado de um 
pronome relativo. Reescreva a passagem de 
acordo com a norma padrão da língua. 

(B) No trecho “conquanto o eufemismo não o ajudasse 
muito.”, substitua o conectivo “conquanto” por 
outro que garanta o mesmo sentido no texto (você 
poderá ainda fazer outras modificações, se as 
julgar indispensáveis). Que relação lógico-
semântica expressa essa conjunção? 

 

3. O fragmento a seguir foi extraído do romance Incidente 

em Antares, de Érico Veríssimo. Leia-o para responder aos 
itens subsequentes. 

Ao meio-dia em ponto a greve geral começou. Os operários 

abandonaram como de costume seus postos para o almoço, mas 

não voltaram para o turno da tarde. O mesmo aconteceu com os 

encarregados da Usina Termoelétrica Municipal, que cortaram a 

luz da cidade, com exceção da dos cabos que forneciam energia 

aos dois hospitais. Bancários, empregados de hotéis, cafés, bares e 

restaurantes, bem como caixeiros de casas comerciais, recusaram-

se a retornar ao trabalho, solidarizando-se com os industriários, 

conquanto eles próprios não tivessem no momento reivindicações 

salariais específicas. Os motoristas que dirigiam carros de 

propriedade alheia abandonaram-nos na rua logo que ouviram o 

sino da matriz bater as primeiras badaladas ao meio-dia. 

A greve geral era o assunto quase exclusivo das conversas. 

Comadres trocavam impressões das janelas de suas casas, dum 

lado para o outro da rua. Formavam-se grupos às esquinas e no 

meio das quadras, nas calçadas ou nos sendeiros da praça, cujos os 

bancos estavam todos ocupados. Rara era a janela das casas 

residenciais que não emoldurasse um ou dos vultos humanos que 

observavam a rua e trocavam impressões com os que passavam 

pela calçada. 

 
Com base na análise semântico-sintática do texto, 
responda ao que se pede. 

(A) Observe o trecho a seguir: “Solidarizando-se com 
os industriários, conquanto eles próprios não 
tivessem no momento reivindicações salariais 
específicas.” Identifique a relação de sentido 
estabelecida pela oração subordinada. Reescreva 
também toda a frase, substituindo o conectivo 
“conquanto” por outro conectivo, de modo a 
manter o sentido original do texto. 
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(B) Há, no último parágrafo, um erro gramatical 
quanto ao emprego do pronome relativo. 
Transcreva apenas a passagem em que aparece 
esse erro, elimine-o, em seguida, indique a função 
sintática do pronome encontrado. 

4.  

O penteado 
Capitu deu-me as costas, voltou-se para o espelhinho. 

Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o 

pente, desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam à 

cintura. Em pé não dava jeito: não esquecetes que ela era um 

nadinha mais alta que eu, ainda que fosse da mesma altura. (...). 

Mas enfim, os cabelos iam acabando, mesmo eu os querendo 

intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como 

os de Aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os 

velhos poetas me apresentaram depois; todavia, desejei penteá-los 

por todos os séculos e séculos. Se isto vos parecer enfático, 

desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca 

pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça da ninfa. Capitu 

derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as 

mãos e ampará-la. 
(Machado de Assis. Dom Casmurro.São Paulo. Catania,1986) 

 
Observe a oração a seguir, transcrita do texto: “mesmo eu 
os querendo intermináveis”. 

(A) Identifique a relação de sentido estabelecida no 
contexto pela oração. Reescreva, também, toda a 
frase, substituindo o vocábulo “mesmo” por outro 
conectivo, de modo a manter o sentido original do 
texto. Faça apenas as alterações necessárias.  

(B) Identifique a relação de sentido estabelecida por 
cada oração transcrita a seguir. 

 

I. “ainda que fosse da mesma altura” 

II. “como os de Aurora” 

III. “todavia, desejei penteá-los por todos os séculos 
e séculos” 

IV. “Se isto vos parecer enfático” 

V. “que me foi preciso acudir com as mãos” 

 

5. A partir da leitura do texto abaixo, bem como sua 
compreensão, responda ao que se pede. 

O republicano George W. Bush veio a público dizer que é 

um “presidente da guerra” e que todas as decisões que toma na 

Casa Branca são orientadas pelo combate global ao terrorismo. 

Essa “guerra”, disse o presidente dos EUA, define hoje as políticas 

externa, interna, econômica e fiscal norte-americanas. “Tomo 

minhas decisões no Salão Oval com a guerra em mente. Queria que 

não fosse assim, mas é a verdade. E o povo norte-americano 

precisa saber que tem um presidente que vê o mundo como ele é. 

Vê os perigos que existem e como é importante lidar com eles”, 

disse Bush. Ao conceder a rara entrevista, Bush tenta reagir à 

queda de sua popularidade e aos ataques que vem sofrendo dos 

pré-candidatos democratas. 
(Folha de S.Paulo, 9/2/2004. Adaptado) 

(A) A oração “O republicano George W. Bush veio a 
público dizer”, que inicia o texto acima, apresenta 
duas orações subordinadas substantivas como 
complemento. Transcreva-as e, em seguida, 
indique o tipo e a forma que essas orações 
apresentam. 

(B) Identifique o tipo e a forma das orações 
subordinadas substantivas encontradas nos 

períodos a seguir. (Somente as respostas com tipo 
e formas corretos serão consideradas.) 

 

I. Peço-lhe, encarecidamente, que faça exatamente o 
indicado no caderno de orientações.  

II. Nunca precisei defender os meus interesses tão 
fortemente. 

III. Conclui-se, após longa investigação, que os 
moradores estavam com razão no caso. 

IV. É preciso amar o mundo de forma incondicional 
para poder defendê-lo. 

 

6. Os pronomes relativos são utilizados na Língua 
Portuguesa para introduzir, essencialmente, orações 
subordinadas adjetivas e apresentam, conforme a norma 
culta, utilizações específicas. Percebe-se, apesar disso, que 
o uso dos pronomes vem sendo equivocado em alguns 
casos. Sabendo disso, localize, nos trechos abaixo, o(s) 
deslize(s) na utilização do pronome relativo em cada item 
e corrija-o(s), reescrevendo o(s) trecho(s) equivocado(s). 

 

(A) “Portanto, imagine como é mais fácil errar o alvo 
nas Ciências Sociais, como a psicologia, onde tudo é 
mais abstrato e não temos nada concreto para 
observar. Mesmo assim, o reconhecimento 
relativamente recente da psicologia como ciência, 
combinando a eterna necessidade humana de 
diálogo, resultou, no século XX, no crescimento sem 
precedentes da indústria de aconselhamento 
psicológico”. (Lou Marinoff, Mais Platão, menos 

Prozac. Adaptado) 

(B) “Uma mulher protestante, cuja filha está noiva de 
um judeu e cujo filho casou-se com uma mulher 
mulçumana, teme os possíveis conflitos religiosos. 
Um executivo bem-sucedido se debate na dúvida 
entre abandonar ou não a mulher com quem está 
casado há mais de vinte anos. Uma mulher vive com 
seu parceiro, mas somente um deles quer filhos”. 
(Lou Marinoff, Mais Platão, menos Prozac. 
Adaptado) 

(C) Eu, depois de alguém silêncio, durante o qual olhava 
interrogativamente para ela, acabei por inquirir se 
antes de ir, caso fosse, não alteraria nada em sua 
vida. (...) Não me entendera; foi o que supus. Tratei 
de me explicar melhor, e escrevi uma carta que lhe 
lembrava a entrega e a recusa da primeira e lhe 
pedia francamente a mão”. (Machado de Assis. “Pai 
contra mãe”. Adaptado) 

(D) “Pelo que pude colher e observar, nunca essa moça 
amou verdadeiramente o homem com que casou. 
Elisiário acreditou que sim, e o disse, porque o pai 
dela pensava que era deveras um amor como os 
outros.” (Machado de Assis, “O caso da vara”. 
Adaptado) 

(E) “Porque escolheu a dura, travada e complexa ironia 
para escrever a famosa crônica de 19 de maio de 88, 
onde, dando voz a um personagem hipócrita, 
mostra que a Abolição não alterou quase nada do 
cotidiano de brutal opressão a que os escravos eram 
submetidos?”  

(www.zerohora.com.br. Adaptado) 
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7.  

(A) Levando em consideração os enunciados abaixo, 
una-os a um só período composto fazendo as 
menores alterações possíveis na reescrita. 

 

I. Ficar em dia com os compromissos com a Receita 
Federal. (Indicação de finalidade) 

II. O contribuinte precisa recolher o imposto devido 
durante o ano. (Oração principal) 

III. Diminuir o débito. (Indicação de causa) 

IV. O débito restará para o final do ano. (Atributo 
restritivo do objeto direto de III) 

 

(B) A relação de significação, nas orações subordinadas 
adverbiais, é, muitas vezes, colocada como função 
exclusiva da conjunção, fato que não é 
completamente verdadeiro quando se faz uma análise 
semântica profunda das orações. Tendo em mente a 
relação estabelecida entre as orações adverbiais e o 
evento denotado na oração principal, indique a 
diferença de significado das orações introduzidas 
pelo conectivo COMO nas opções abaixo. 

 

I. “Sobre uma possível usina de dessalinização, Dante 
diz que é projeto caro, como os projetos 
desenvolvidos por países europeus, e pode gerar 
impacto ambiental (é preciso saber o que será feito 
com o sal extraído), apesar de a instalação ser 
possível em cidades litorâneas”.(g1.com.br) 

II. “Como procuravam entender os motivos dos 
acontecimentos, buscavam testemunhas entre os 
que assistiram o acidente”. (g1.com.br) 

III. “A subida dos juros, como já previam os 
especialistas antes mesmo do processo eleitoral, era 
inevitável e acabaria desagradando a maior parte 
da população”. (oglobo.com.br) 

IV. “A gata Mil tem um ano e está com o casal desde 
filhote. ‘A adotamos com um mês e meio de vida e, 
como ela miava muito, então demos o nome de Mil’, 
brinca Rodrigo”.(g1.com.br) 

 

8. Responda ao que é pedido em cada uma das opções 
abaixo. 

(A) Indique, nas alternativas abaixo, a diferença de 
significado de cada uma das orações subordinadas 
adverbiais. 

 

I. Eles não paravam de falar desde que o filme 
começou. 

II. Conseguirei assistir ao filme, desde que eles parem 
de falar. 

 

(B) As orações subordinadas adverbiais encontradas nos 
períodos “Estando em boa fase, não fez grande 
partida” e “Estando em boa fase, fez uma grande 
partida” devem ser classificadas da mesma forma? 
Justifique sua resposta. Suas respostas só serão 
consideradas corretas quando apresentarem 
justificativa correta. 

(C) No trecho abaixo, há uma conjunção subordinativa, 
que introduz uma oração subordinada adverbial, 
destacada. Reescreva a oração subordinada adverbial 
introduzida por tal conjunção, mantendo o mesmo 
significado original e, em seguida, classifique a oração 
reescrita. 

“Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de 

banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco pessoas, 

conquanto as notícias disseram trinta e três (anos de Cristo), no 

intuito de lhe dar um aspecto simbólico. ”  
(Machado de Assis) 

 

9. Leia o texto a seguir para responder ao que se pede. 

Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, 

“olhos de cigana oblíqua e dissimulada”. Eu não compreendia o 

que a expressão queria dizer, mas sabia o significado de 

dissimulada. A demora da contemplação creio que lhe deu outra 

ideia do meu intento; imaginou-se que era um pretexto para mirá-

los mais de perto, com os meus olhos, constantes, enfiados neles, e 

a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos como tal expressão 

que pudesse me apaixonar. 

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e 

poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me 

acode imagem capaz de dizer, conquanto houvesse dignidade de 

estilo, a impressão nos momentos iniciais do encontro. [...] Estou 

para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me 

definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, 

disse-lhe – para dizer alguma coisa – que era capaz de os pentear, 

se quisesse. 
(Machado de Assis. Dom Casmurro) 

I. Classifique as orações abaixo transcritas do texto 
quanto ao tipo e à forma: 

(A) “que a expressão queria dizer” 

(B) “para mirá-los mais de perto” 

(C) “que era capaz” 

(D) “de os pentear” 

(E) “se quisesse” 

 

II. Considere a seguinte passagem: 
 

“...conquanto houvesse dignidade do estilo” 
 

Reescreva o trecho acima, substituindo o conectivo 
destacado por outro do mesmo sentido e fazendo as 
adaptações necessárias. Em seguida, aponte o sentido 
estabelecido pelo conectivo empregado. 
 

10. Os textos a seguir foram extraídos de fontes diversas. 
Leia-os para responder ao que se pede. 

 

I. No mundo globalizado, a ideia de governança 
global, com base na colaboração entre os países 
para a promoção do desenvolvimento, deu origem a 
instituições como a Organização das Nações Unidas 
(ONU), cujo principal objetivo é articular a 
cooperação internacional para resolver problemas 
econômicos, sociais e humanitários. 

(Folha de S. Paulo) 

 

II. Outra crítica que a divisão de poder na ONU sofre é a 
de não refletir as transformações pelas quais o mundo 
passou desde a criação da entidade. O Japão e a 
Alemanha, derrotados na II Guerra Mundial, tornaram-
se duas das economias mais ricas do mundo 
atualmente e não participam das decisões da ONU. 
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Os pronomes relativos caracterizam-se pelo duplo papel 
que, simultaneamente, desempenham na estrutura da 
frase: substituem um termo antecedente (nome ou 
pronome) e iniciam sempre uma nova oração. 
Indique a função sintática dos pronomes relativos 
destacados nas passagens abaixo: 

(A) “deu origem a instituições como a Organização da 
Nações Unidas (ONU), cujo principal objetivo é 
articular a cooperação internacional” 

(B) “refletir as transformações pelas quais o mundo 
passou desde a criação da entidade”. 

 
 

GABARITO 
 

1.   

(A) Sim, nas duas ocorrências a palavra “que” exerce função 
sintática de objeto direto. 

(B) Condição: Caso haja decisões rápidas e eficientes, o 
quadro social poderá melhorar. 

Tempo: Quando houver decisões rápidas e eficientes, o quadro 
social poderá melhorar. 
Causa: Uma vez que houve decisões rápidas e eficientes, o 
quadro social melhorou. 
 

2.  

(A) Era parte de um jogo cujas as regras sempre respeitou. 

(B) Ainda que o eufemismo não o ajudasse muito. A relação 
lógico-semântica expressa por essa conjunção é de 
concessão. 

 

3.  

(A) A relação de sentido estabelecida pela oração 
subordinada é de concessão. “Solidarizando-se com os 
industriários, embora eles próprios não tivessem no 
momento reivindicações salariais específicas”. 

(B) “cujos os bancos estavam todos ocupados.” Correção: 
“cujos bancos estavam todos ocupados.” O pronome 
relativo “cujos” desempenha função sintática de adjunto 
adnominal. 

 

4.  

(A) A relação de sentido estabelecida pela oração é de 
concessão.  

Reescritura: Por mais que eu os quisesse intermináveis. 

(B)  

I. Concessão 

II. Comparação 

III. .Adversidade 

IV. Condição 

V. Consequência 

 
 

5.  

(A) “que é um “presidente da guerra” e “que todas as 
decisões que toma na Casa Branca”. Ambas são orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas – 
desenvolvidas. 

(B)  

I. Oração subordinada substantiva objetiva direta – 
desenvolvida. 

II. Oração subordinada substantiva objetiva direta – 
reduzida de infinitivo. 

III. Oração subordinada substantiva subjetiva – 
desenvolvida. 

IV. Oração subordinada substantiva subjetiva – reduzida 
de infinitivo. 

 

6.  

(A) “como a psicologia, onde tudo é mais abstrato”. “em que 
tudo é mais abstrato” 

(B) Não há erro. 

(C) Não há erro. 

(D) “o homem com que casou”. “o homem com quem casou” 

(E) “crônica de 19 de maio de 88, onde dando voz”. “a 
crônica de 19 de maio de 88, em que” 

 

7.  

(A) Para ficar em dia com os compromissos com a Receita 
Federa, o contribuinte precisa recolher o imposto 
devido durante o ano, já que diminui o débito que 
restará para o final do ano. 

(B)  

I. Comparação. 

II. Causa. 

III. Conformidade. 

IV. Causa. 

 

8.  

(A)  

I. Temporalidade. 

II. Condição. 

(B) Não são classificadas da mesma forma: Em “Estando em 
boa fase, não  fez uma grande partida, tem-se uma 
oração subordinada adverbial concessiva. Já em 
“Estando em boa fase, fez uma grande partida”, tem-se 
uma oração subordinada adverbial causal. 

(C) “malgrado as notícias disseram trinta e três”. Oração 
subordinada adverbial concessiva. 

 

9.  

(A) Oração subordinada adjetiva restritiva – desenvolvida. 

(B) Oração subordinada adverbial final – reduzida de 
infinitivo. 

(C) Oração subordinada substantiva objetiva direta – 
desenvolvida. 

(D) Oração subordinada substantiva completiva nominal – 
reduzida de infinitivo. 

(E) Oração subordinada adverbial condicional – 
desenvolvida. 

 

10.  

(A) Adjunto adnominal. 

(B) Objeto indireto. 

 
 
 


