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Período Composto: Orações Subordinadas Substantivas
e Orações Subordinadas Adjetivas
Olá, querido(a) amigo(a)!
Depois de vários percursos gramaticais, chegamos a um ponto do estudo de que
muitos alunos não gostam: o período composto. E há uma razão para não gostarem – as nomenclaturas dessa parte da gramática assustam qualquer pessoa, pois
não é nem um pouco agradável falar em oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo, por exemplo. Em muitas oportunidades,
a nomenclatura adotada é maior que a oração analisada! Mas, antes de você se desesperar, veja comigo a seguinte construção:

(1) Um Jornal de São Paulo anunciou, no início da tarde, a prisão do deputado.
Primeiramente, perceba que há apenas um verbo. Isso nos revela que estamos
diante de um período simples. Vamos fazer a análise sintática da construção, com
base nos conhecimentos que adquirimos até aqui:

Agora, vamos realizar algumas alterações:
i. Em vez de “de São Paulo” (o adjunto adnominal), usaremos que é de São
Paulo;
ii. Em vez de “no início da tarde” (o adjunto adverbial), usaremos quando entardeceu;
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iii. Em vez de “a prisão do deputado” (objeto direto), usaremos que o deputado
foi preso.

O resultado será:

A que conclusões podemos chegar?
• Antes, o período era simples; agora, composto. Basta perceber a ocorrência
dos verbos “é”, “entardeceu”, “foi preso” e “anunciou”.
• “Anunciou” é o verbo que estava desde o começo, quando o período ainda era
simples. Por isso, ele integra a nossa oração principal.
• “que é de São Paulo” caracteriza o substantivo “jornal”, assim como “de São
Paulo”, que é adjunto adnominal. Em outras palavras, ele também é um adjunto adnominal, só que oracional.
• “quando entardeceu” indica quando a ação de anunciar foi praticada, assim
como “no início da tarde”, que é adjunto adverbial. Em outras palavras, ele
também é um adjunto adverbial, só que oracional.
• “que o deputado foi preso” é o que foi anunciado, funciona como o complemento do verbo “anunciou”, assim como “a prisão do deputado”, que é objeto
direto. Em outras palavras, ele também é objeto direto, só que oracional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

5 de 105

GRAMÁTICA
Orações Adjetivas x Substantivas
Prof. Elias Santana

Veja, portanto, que há uma profunda e íntima relação entre o que estudamos e
o que estudaremos! As nomenclaturas, querido(a), são detalhes! Primeiramente,
preciso que você entenda, para depois dar nomes! Mais adiante, entenderemos que

Obs.:
Os adjuntos adnominais oracionais são as orações subordinadas adjetivas.


Os adjuntos adverbiais oracionais são as orações subordinadas adverbiais.


Os objetos diretos oracionais fazem parte das orações subordinadas substantivas.

O período composto da Língua Portuguesa é dividido em duas partes: subordinação e coordenação. No primeiro caso, falamos de orações que apresentam dependência sintática em relação a outros termos do período. No segundo, falamos
de orações que apresentam uma interação semântica entre outras orações do
período. No mapa mental abaixo, você entenderá a divisão do período composto.

Por subordinação

Oração
Principal

+

Oração
Subordinadas
Substantiva (6 tipos)
Adjetiva (2 tipos)
Adverbial (9 tipos)

Período
Composto

Por coordenação

Oração
Coordenada
Assindética

Sem
conjunção

+

Oração
Coordenada
Sindética

com
conjunção

Aditiva
Alternativa
Adversativa
Conclusiva
Explicativa
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Substantivas

6 tipos

Conjunções Integrantes: QUE e SE

Orações
Subordinadas

Subjetiva
Predicativa
OD
OI
CN
Apositiva

Saber identificar a diferença

Pronomes relativos QUE , o(a)(s) qual(quais), onde, cujo.

Adjetivas

2 tipos

Explicativa
Restrita

Diferença
Semântica

Por razões didáticas, neste PDF, falaremos sobre orações subordinadas adjetivas e adverbiais. No próximo, orações subordinadas adverbiais e coordenadas.
Essa divisão é baseada na metodologia adotada pelas bancas em questões acerca
desse assunto. Além disso, ao longo das explicações, falarei sobre o funcionamento
da pontuação no período composto. Mas quero que você raciocine: se a sintaxe do
período composto é semelhante à do período simples, a pontuação segue o mesmo caminho! Por isso, lá no primeiro PDF, eu disse a você que Língua Portuguesa
deve ser estudada em uma sequência didática, uma vez que alguns conteúdos são
pré-requisitos de outros!
Sem mais, vamos aprofundar no assunto!
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1. Orações Subordinadas Substantivas
As orações subordinadas substantivas se dividem em:
Subjetivas (função de sujeito)

Predicativas (função de pred. suj.)

Objetivas diretas (função de OD)

Objetivas indiretas (função de OI)

Completivas nominais (função de CN)

Apositivas (função de aposto)

Veja que todas elas são orações baseadas em funções sintáticas estudadas ao
longo do curso! Ou seja, você já sabe!

As orações subordinadas substantivas, quando desenvolvidas1, são introduzidas
pelas conjunções subordinativas integrantes QUE ou SE.
Existe um teste: as orações subordinadas substantivas podem ser substituídas
por isso, conforme no exemplo abaixo:

1

Depois, falaremos sobre a diferença entre oração desenvolvida e oração reduzida.
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Vamos aos casos:

1.1 Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
Exerce função de sujeito. Tome muito cuidado! Você deve perguntar ao verbo o
que, e não quem.

Questão 1    (CESPE/CBMDF/2011) É sabido que a bactéria em questão — Escherichia coli — somente é transmitida a um cultivo quando, nele, estão presentes fezes
— animais ou humanas.
O trecho “que a bactéria em questão — Escherichia coli — somente é transmitida
a um cultivo quando, nele, estão presentes fezes — animais ou humanas” exerce a
função de sujeito da locução “É sabido”.
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Certo.
Faça o seguinte: troque todo o trecho iniciado pelo QUE por isso. O resultado será é
sabido isso. O que é sabido? Isso (sujeito)! Ou então, o que é sabido? “Que a bactéria em questão — Escherichia coli — somente é transmitida a um cultivo quando,
nele, estão presentes fezes — animais ou humanas” (sujeito oracional, ou oração
subordinada substantiva subjetiva).

1.2 Oração Subordinada Substantiva Predicativa
Exerce função de predicativo do sujeito. Mais cuidado ainda! Parece muito com
o exemplo 3! Veja:

O que difere uma da outra: em (3), “fundamental” é o predicativo; em (7), “o
fundamental” é o sujeito. Como você vai saber a diferença? Pelo artigo! Quando
houver verbo de ligação na OP, perceba se a palavra que o acompanha está com ou
sem artigo. Se não houver, o.s.s. subjetiva; se houver, o.s.s. predicativa.

Questão 2    (FUNCAB/DETRAN-PB/2013) “Porque a verdade é que eu também não
sei. ” A respeito desse período, analise as afirmativas a seguir.
I. O período é composto por coordenação.
II. O QUE é uma conjunção integrante.
III. A segunda oração é subordinada substantiva predicativa.
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A alternativa que indica apenas a(s)afirmativa(s) correta(s) é:
a) II
b) II e III
c) III
d) I e III
e) I

Letra b.
A I está errada, pois o período é composto por subordinação (porque a verdade é
isso). Com a substituição por isso, notamos que se trata de uma oração subordinada substantiva, introduzida por uma conjunção integrante (o que torna a II correta). Você notou a presença do verbo de ligação “é” e do artigo antes de “verdade”?
Por isso, sabemos que a oração “que eu também não sei” é subordinada substantiva predicativa!

1.3. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
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Questão 3    (IADES/CAU-RJ/2014) Só não conseguiu antecipar que a medida não
seria suficiente para tantos cargos e que os vãos, típicos das obras dele, acabariam
ocupados por salas de lideranças, reuniões, postos médicos, gabinetes, lojas.
Quanto ao período “Só não conseguiu antecipar que”, é correto afirmar que a conjunção “que” introduz uma oração
a) subordinada adverbial consecutiva.
b) coordenada sindética explicativa.
c) subordinada adjetiva restritiva.
d) subordinada substantiva objetiva direta.
e) coordenada sindética adversativa.

Letra d.
Primeiramente, faça a famosa troca: só não conseguiu antecipar isso. É o suficiente para saber que se trata de uma oração subordinada substantiva. Como o
verbo antecipar é VTD, a oração é objetiva direta.

Questão 4    (CESPE/CBMCE/2014) Conta-se que as marcas de sangue da negra não
saíam nunca da parede, mesmo que a caiassem continuamente.
A forma verbal “Conta-se” (R.26) poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo
da correção gramatical do texto, em concordância com “as marcas de sangue da
negra”, dada a presença do pronome apassivador.
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Errado.
Primeiramente, tome MUITO CUIDADO ao classificar a oração “que as marcas de sangue na negra não saíam nunca da parede”. Sei que você, com a substituição, encontrou
conta-se isso. Sei também que você pensou: quem conta, conta algo. A oração
parece subordinada substantiva objetiva direta, mas não é! O pronome “se” é uma
partícula apassivadora (que é responsável por transformar o objeto direto em sujeito
paciente). Portanto, a oração subordinada substantiva é classificada como subjetiva.
Eis, então, que nasce um outro ensinamento: o verbo que tem como sujeito uma
oração subordinada substantiva subjetiva sempre ficará no singular. Vou dizer de
outra forma: o verbo dotado de sujeito oracional só pode ficar no singular! Por isso,
“conta-se” deve permanecer no singular, pois o seu sujeito é oracional.
Detalhe: “as marcas de sangue da negra” é sujeito, mas do verbo “saíam”.

1.4. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Exerce a função de objeto indireto.
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1.5. Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal
Exerce função de complemento nominal.

Obs1.: as objetivas indiretas e as completivas nominais são as que apare

cem com preposição. A diferença é que naquela a preposição é exigida pelo
verbo, e nesta, por um nome.
Obs2.: a preposição que aparece nas objetivas indiretas e nas completivas


nominais é considerada, por alguns gramáticos, facultativa, mas não é consensual, infelizmente (essa é uma polêmica da nossa gramática). Mas o
entendimento dominante que vejo em provas mostra que a preposição pode
ou não ser empregada. Mas há as divergências: a IADES considera essa preposição sempre obrigatória; a CESPE já considerou facultativa em uma prova
e obrigatória em outra (para acabar com a nossa vida). Detalhe:


Obs.:
nessas duas orações, antes da conjunção integrante se, a preposição sempre
fica implícita.
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1.6. Oração Subordinada Substantiva Apositiva
Exerce função de aposto. São as mais fáceis, pois são as únicas marcadas por
pontuação.

A pontuação e as orações subordinadas substantivas
Nenhuma oração subordinada substantiva pode ser separada por pontuação, exceto a apositiva. E isso é simples de entender: como vimos na aula de pontuação,
não se separa o sujeito do verbo por vírgula, nem o verbo do complemento, nem o
verbo do predicativo, nem o substantivo do
complemento nominal! A diferença só é que essas funções sintáticas, agora, são
desempenhadas por orações!

2. Orações Subordinadas Adjetivas
São divididas em dois tipos:
• Explicativas (com pontuação)
• Restritivas (sem pontuação)
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São introduzidas, quando desenvolvidas, por pronomes relativos2:
QUE

O QUAL, A QUAL, OS QUAIS, AS QUAIS

ONDE

CUJO (A)(S)

Eu gosto de ensinar duas formas para você reconhecer uma oração adjetiva:
• pelo valor adjetivo da oração (ela caracteriza um substantivo – ou um pronome substantivo – anteposto)
Exemplo:

• Quando for o pronome relativo QUE, na maioria das vezes, será possível
substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Isso comprova que
o QUE é um pronome relativo; e todo pronome relativo anuncia uma oração
subordinada adjetiva.

2

Os pronomes relativos apresentados na tabela acima são os que aparecem com frequência em provas de
concursos públicos! Existem outros, como quem, quando, como e quanto.
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PR x CI
São muitas as questões que aparecem em concursos públicos exigindo que o candidato diferencie as funções do QUE. A conjunção integrante e o pronome relativo
predominam!

Questão 5    (CESGRANRIO/BANCO DA AMAZÔNIA/2013) No trecho “constataremos que são áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano”, a palavra que
tem a mesma classificação do que se destaca em:
a) “O tiro que eu daria seria na mudança de mentalidade.”
b) “pensar um novo modelo de desenvolvimento que una a questão ambiental à
econômica.”
c) “principalmente por ser o Brasil um país que agrega a maioria do território amazônico”.
d) “deveríamos levar adiante algumas iniciativas que podem ser, até mesmo, replicadas em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo.”
e) “Vamos imaginar que sou do Rio Grande do Sul.”

Letra e.
No enunciado, o QUE após “constataremos” é uma conjunção integrante (se você
substituir a oração por ISSO, saberá que se trata de uma subordinada substantiva,
que é introduzida por CI). O mesmo é possível na oração após
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“imaginar”, na letra e. Nas demais alternativas, há pronomes relativos; basta fazer
a troca do QUE por o qual (letras a, b e c) e as quais (d).
A maioria das questões podem ser resolvidas assim! Mas existem algumas que exigem mais cuidado!

Questão 6    (CESPE/TRT10/2012) Não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado amante tramava contra ele ou que outro desviava o dinheiro público, mas
ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens.
O vocábulo “que”, em “diziam que” e em “fazia o que”, pertence a classes gramaticais distintas.

Certo.
É fácil identificar o primeiro QUE (após “diziam”) como conjunção integrante. O
problema está no segundo. Você precisa perceber que o vocábulo “o”, após “fazia”, é
um pronome demonstrativo – que pode ser trocado por aquilo. (mas ele sempre
dizia fazia aquilo que a mulher lhe pedia). Agora, você pode analisar de duas
formas:
i. a oração “que a mulher lhe pedia” caracteriza aquilo (“o”);
ii. trocar o QUE por o qual, gerando aquilo o qual.
Dessa forma, você perceberá que o primeiro QUE é uma conjunção integrante; o
segundo, um pronome relativo.
Agora que você sabe reconhecer uma oração adjetiva, precisa dominar os assuntos cobrados acerca desse conteúdo.
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2.1 Explicativa X Restritiva
A diferença entre uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva reside, visualmente, na pontuação3. Mas a principal característica está ligada à semântica. Você vai entender melhor com a questão que vou apresentar.

Questão 7    (IBFC/INEP/2012) Considere o período e as afirmações abaixo.
Os alunos que são muito indisciplinados foram punidos.
I – A pontuação está correta.
II – Se a oração adjetiva estivesse entre vírgulas, não haveria mudança de sentido.
III – Há duas orações no período.
Está correto o que se afirma apenas em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

Letra e.
Vou justificar cada uma das alternativas:
I. A pontuação está correta. O trecho “que são muito indisciplinados” é uma oração
subordinada adjetiva restritiva. Caso ela estivesse entre vírgulas, passaria a ser
uma oração subordinada adjetiva explicativa. Isso não afeta a correção gramatical.
3

Você se lembra que, no PDF de pontuação, falei sobre explicação e restrição? Se não, volte lá!
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II. A mudança entre explicativa e restritiva sempre altera o sentido original do texto! A diferença é:
Restritiva (sem vírgulas)

Explicativa (com vírgulas)

Só parte dos alunos são indisciplinados.
Há uma parte sem essa característica.

Todos os alunos são indisciplinados.

Restringir, em termos gerais, significa separar. Explicar significa dizer quem/o que é.
III. Há duas orações: “os alunos foram punidos” é a oração principal; “que são muito indisciplinados” é a oração subordinada adjetiva restritiva.
Em geral, para provas de concursos públicos, o mais importante é que você saiba que existe uma mudança de sentido entre explicação e restrição. São raras as
vezes em que o examinador pergunta qual é o novo sentido, com a inserção ou
retirada da pontuação.4

Questão 8    (CESPE/ANS/2013) O seu controle é difícil, porque o inseto é muito
versátil na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, questão extremamente
resistentes, podendo sobreviver vários meses até que a chegada de água propicie a
incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em larvas, que
dão origem às pupas, das quais surge o adulto. O único modo possível de se evitar
a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor da doença, combatendo-se os focos de acúmulo de água — locais que propiciam sua criação.
As orações “que são extremamente resistentes” e “que propiciam sua criação”,
embora sejam introduzidas pelo mesmo pronome relativo, denotam sentido explicativo e restritivo, respectivamente.
4

Para saber mais ainda acerca do assunto, recomendo a você um episódio do meu programa, o Na ponta da
Língua! O link é este: bit.ly/explicativarestritiva.
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Certo.
A oração “que são extremamente resistentes” é adjetiva explicativa e faz referência ao substantivo “ovos”; já “que propiciam sua criação” é adjetiva restritiva e faz
referência ao substantivo “locais”.

2.1.1 Função Sintática do Pronome Relativo
Agora, precisamos entender que todo pronome relativo desempenha uma função
sintática na oração subordinada adjetiva. Analise comigo a seguinte construção:

Note que há dois períodos e, em cada um deles, há apenas uma oração. Na primeira, a expressão “sapatos novos” é o objeto direto de “comprei”. Na segunda, o
sujeito do verbo “são” é o pronome “eles”, que foi usado para retomar “sapatos novos”. Mas, se quisermos, podemos relacionar as duas orações5 em um único período.

5

Por isso o nome do pronome é relativo. Ele serve para relacionar orações, fazendo com que a uma oração se
torne adjetiva de algum termo da outra.
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Entre as duas construções, há poucas diferenças: dois períodos foram transformados em um só; o pronome pessoal do caso reto “eles” foi substituído pelo
pronome relativo “que”, e eu preciso que você coloque uma informação na sua cabeça: assim como “eles” retoma e substitui “sapatos novos” na construção
15, “que” retoma e substitui “sapatos novos” na construção 16. Logo, se
“eles” é sujeito em 15, “que” é sujeito em 16!
Há um passo a passo simples para descobrir a função sintática de um pronome
relativo:
I – Identifique o pronome relativo e o referente dele.
II – Construa uma nova oração em que, no lugar do pronome relativo, você colocará o referente dele.
III – Faça a análise sintática da nova construção, com o objetivo de descobrir a
função sintática do referente.
IV – Pronto! Você identificou a função sintática do pronome relativo!

Veja comigo em alguns exemplos:
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Na parte superior da oração, está a análise sintática da oração principal. Na
parte inferior, a análise sintática da oração subordinada adjetiva. Se você seguir
esse passo a passo, nunca errará! Com o passar do tempo (e com muito treino),
esse processo vai se tornando mais automático, e você conseguirá fazer a análise
sintática de qualquer pronome relativo em um piscar de olhos!
Vejamos mais duas construções:

Questão 9    (CESPE/TCU/2015) Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a
ver em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo nos primeiros
anos, atinge boa parte de seus objetivos, notadamente em relação à observância
dos limites da despesa com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita
líquida e propiciou maior capacidade de investimento público. O regulamento marca
avanços também no controle de gastos em fins de gestão e em relação ao novo
papel que as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.
Os pronomes relativos “que” (R.9) e “que” (R.15), embora retomem elementos distintos do texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem.
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Errado.
Primeiramente, note que o primeiro “que” retoma “leis”, ao passo que o segundo
retoma “papel”. Faça as substituições e, em seguida, a análise sintática:
Leis não saem do papel. (o primeiro pronome relativo é sujeito).
O novo papel as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. (o segundo pronome relativo é objeto direto).
Como você pôde notar, sem sempre o pronome relativo desempenha a função
de sujeito! Em 19 e 20, ele funciona como objeto direto! Aliás, o pronome relativo
que (assim como o qual, a qual, os quais e as quais), podem desempenhar diversas funções sintáticas! É com base nisso que passaremos à próxima seção!
Regência do Pronome Relativo
Como você sabe, existem funções sintáticas não preposicionadas (como sujeito
e objeto direto, apresentadas em 2.2, por exemplo) e outras preposicionadas. Veja
comigo:
(21) As mudanças que o Brasil precisa são lentas.*

Sinto informar, mas a construção 21 está gramaticalmente incorreta! E ela passaria fácil, sem qualquer reprovação, no nosso dia a dia – aliás, nem o Word identificou a agramaticalidade! E o tudo pode ser resolvido se você souber identificar a
função sintática do pronome relativo!
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Como o pronome relativo desempenha a função de objeto indireto, ele obrigatoriamente será preposicionado! E isso aparece demais em provas de concursos
públicos! Vamos analisar mais algumas orações.
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O pronome relativo e a crase
No PDF sobre crase, eu disse que falaríamos mais sobre o assunto quando chegássemos aos pronomes relativos. Veja a seguinte construção:
A lei a que o deputado se referiu ainda não está em vigor.
O pronome relativo está preposicionado, por desempenhar a função de objeto
indireto do verbo “se referiu”. Note que não há crase, uma vez que só estão presentes a preposição e o pronome relativo (e o artigo é proibido antes de “que”). Mas
podemos trocar “que” por “a qual”. E o resultado será:
• a lei à qual o deputado se referiu ainda não está em vigor;

Agora, há a necessidade da crase, uma vez que foi realizada a fusão entre a
preposição a e a qual. Não há qualquer relação com o artigo! O pronome relativo é
a qual (a parte sublinhada integra o pronome relativo. Se trocarmos, por exemplo,
“a lei” por “o regimento”, os resultados seriam:
• o regimento a que o deputado se referiu ainda não está em vigor;
• o regimento ao qual o deputado se referiu ainda não está em vigor.

Você deve estar atento(a) à função sintática do pronome relativo, para saber se
há ou não a necessidade de haver preposição! Em geral, um pronome relativo preposicionado só pode ser trocado por outro que possua a mesma preposição, assim
como um pronome relativo não preposicionado só pode ser trocado por outro que
não possua preposição! Vamos analisar algumas questões!
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Questão 10    (CESPE/ANS/2013) Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão
da doença.
Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “em que” por na qual.

Certo.
O pronome relativo está acompanhado da preposição por exercer a função de adjunto adverbial de tempo (as fêmeas precisam de sangue na fase do acasalamento). A substituição sugerida mantém a preposição e estabelece a concordância
com o substantivo “fase”.

Questão 11    (CESPE/ANS/2013) Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em larvas, que dão origem às pupas, das quais surge o adulto.
O emprego de preposição em “das quais” é exigido pela regência de “origem”.

Errado.
A preposição que acompanha um pronome relativo sempre é exigida por um termo
posposto a ele. No caso, é o verbo “surge”.

Questão 12    (2013/CESPE/FUB) A educação superior no Brasil não pode ser discutida sem que se tenha presente o cenário e o contexto em que ela surgiu.
Caso expressão “em que” fosse substituída por o qual, seriam mantidas a correção
e a coerência do texto.
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Errado.
A preposição “em” anteposta ao pronome relativo “que” é obrigatória, uma vez
que, se substituirmos o pronome pelo referente, o resultado é ela surgiu no contexto. Sem a preposição, a construção ficaria sem sentido.

Questão 13    CESPE/STF/2013) “Pois há uma única coisa de que o próprio Deus
está privado: fazer que o que foi não tenha sido”.
A correção gramatical do texto seria preservada caso se eliminasse a preposição ‘de’.

Errado.
A preposição anteposta ao pronome relativo é exigida pelo vocábulo “privado”. Se
substituirmos o pronome pelo referente, o resultado será o próprio Deus está
privado de uma única coisa.

Uso dos Pronomes “onde” e “cujo”
Vamos começar o estudo sobre o onde com duas questões:

Questão 14    (IADES/SEAP-DF/2014) No período “Teodoro Freire punha o pilão na
rede em que dormia para disfarçar”, “em que” não poderia ser substituído por onde.
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Questão 15    (CESPE/MJ/2013) Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para
a classe dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a democracia é “o único regime político no qual os
conflitos são considerados o princípio mesmo de seu funcionamento”.
A expressão ‘no qual’ poderia ser substituída pelo vocábulo onde, sem prejuízo
para a correção e para as ideias do texto.

Errado.
Com essas duas questões, você aprenderá duas lições ao mesmo tempo:
I. O pronome relativo “onde” é equivalente a em que (e a no qual, na qual, nos
quais e nas quais).
II. O pronome relativo “onde” só pode retomar lugares.
Se você observar apenas a troca de um pronome por outro, ambas seriam possíveis, uma vez que “onde” é equivalente a outro pronome relativo dotado da preposição em. Mas você precisa estar atento(a) ao referente do pronome. Na questão
da IADES, “em que” retoma “rede”, que é um lugar. A troca por onde é permitida,
e, por isso, o item é ERRADO (porque a questão afirma que a substituição não pode
ocorrer). Na questão da Cespe, “no qual” retoma “regime político”, que não é um
lugar. A troca por onde é proibida e, por isso, o item é ERRADO.

Questão 16    (CESPE/MI/2013) Esse volume de investimentos estrangeiros tende a
permanecer forte com a aproximação de eventos internacionais sediados no Brasil — como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016) — e a exploração do
pré-sal, a faixa litorânea de oitocentos quilômetros entre o Espírito Santo e Santa
Catarina onde estão depositados petróleo (mais fino, de maior valor agregado) e
gás a seis mil metros abaixo de uma camada de sal no Oceano Atlântico.
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Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome “onde” (R.29) poderia
ser substituído por no qual.

Errado.
O pronome “onde” retoma “faixa litorânea”, que é feminino e singular. A correta
substituição, portanto, seria na qual.
Sabendo disso, você precisa, agora, conhecer a diferença entre as variações do
pronome onde. Esqueça aquele papo de parado/movimento. Você conhece a lógica
da gramática! Basta raciocinar qual preposição cada verbo exige quando se quer
incluir uma circunstância de lugar!
26. A casa onde moramos será reformada. (o verbo morar pede a preposição em)

27. A praia aonde ele vai está interditada. (o verbo ir pede a preposição a)

28. O parque onde corro é arborizado. (o verbo correr pede a preposição em)

29. A cidade de onde (ou donde) eles vêm possui 5 mil habitantes. (o verbo vir
pede a preposição de)

30. A estrada por onde passo está esburacada. (o verbo passar pede a preposição por)

Vamos falar agora sobre cujo. Você precisa reconhecer as características necessárias para o uso deste pronome. Vou usar uma construção já citada neste PDF.
31. O carro cujas portas estão amassadas é dele.
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Características:
I. Sempre exprime a ideia de posse entre os termos anteposto e posposto ao
pronome (basta notar que a as portas são do carro). Por isso, o cujo sempre vem
entre substantivos (ou termos de natureza substantiva).
II. Por ser pronome relativo, retoma o termo anterior, mas sempre concorda com
o termo posterior (“cujas” concorda com “portas”).
III. Jamais pode ser seguido por artigo (o carro cujas as portas)
IV. Não possui substituto. A frase que recebe o pronome cujo é configurada para
essa finalidade!
V. O cujo também pode ser preposicionado! Tudo depende da regência (assim
como para outros pronomes relativos).

Veja exemplos:
32. Esse é o país de cujas praias falamos.

(falamos das praias do país)

33. O seriado a cujos episódios me referi foi cancelado. (referi-me aos episódios do seriado)

Questão 17    (IDECAN/SEARH-RN/2016) “Esse algo é a obra de arte cuja função
não vai ser apenas a de agradar, mas a de transmitir a mensagem daquela conivência”. Constituiria um ERRO se o autor substituísse o excerto grifado por:
a) Esse algo é a obra de arte cujas as funções precisam ser estabelecidas.
b) Esse algo é a obra de arte em cuja função de agradar deve se crer.
c) Esse algo é a obra de arte por cujos caminhos deve se passar o artista incipiente.
d) Esse algo é a obra de arte a cuja função de agradar não se deve dar exclusiva
preferência.
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Letra a.
A presença do artigo após “cujas” constitui erro gramatical. Nas demais alternativas, a presença da preposição anteposta ao pronome relativo é exigida por verbos
pospostos (na letra b, a preposição “em” é exigida pelo verbo “crer”; na letra c,
a preposição “por” é exigida pelo verbo “passar”; na letra d, a preposição “a” é
exigida pelo verbo “dar”).

3. As Orações Reduzidas
Na Língua Portuguesa, existem as famosas orações reduzidas. Duas características fundamentais as marcam:
• i. A presença de uma forma nominal do verbo (infinitivo, particípio ou gerúndio);
• ii. Não são iniciadas por conjunções ou pronomes relativos.

As orações subordinadas substantivas se reduzem apenas com verbos no infinitivo.
Veja:
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Já as orações adjetivas podem se reduzir com verbos no infinitivo, no particípio
ou no gerúndio.

40. Minha mãe não é mulher de levar desaforo para casa.
O.S. Adj. restritiva
red. de infinitivo

41. O fato noticiado hoje cedo chocou o Brasil.
O.S. Adj. restritiva red. de particípio

42. É vergonhoso ver filhos falando mal de suas mães.
O.S. Adj. restritiva red. de gerúndio

O que cai, Elias?
São pouquíssimas as bancas que se prendem às nomenclaturas. O que os examinadores querem saber é se você sabe identificar as características do período
composto. Entre as substantivas (que aparecem em provas menos do que as adjetivas), as mais frequentes são as subjetivas e as objetivas diretas.
Sobre as adjetivas, saiba tudo o que apresentei! Além disso, domine bem a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante.
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QUESTÕES DE CONCURSO – LISTA I
Questão 1    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) Atenção: para responder à questão, considere o texto abaixo.
Há um comentário frequentemente encontrado nos meios de comunicação ou
mesmo em conversas cotidianas: “o carnaval de hoje não é mais o mesmo. Transformou-se em um grande empreendimento turístico. Perdeu a autenticidade”. Em
seu sentido amplo, esse comentário aplica-se a diversas modalidades de cultura
popular: não só às festas, mas também ao artesanato, à música, à dança, à culinária. Pode ser expresso na forma de um lamento e de um incontido sentimento
de nostalgia.
Em outras palavras, circula de modo amplo e difuso em nosso cotidiano uma
perspectiva sobre as culturas populares na qual estas são apresentadas sob o signo
da perda. Supõe-se que elas conheceram em sua longa história um momento no
qual teriam florescido na sua forma mais autêntica e próxima às expectativas daqueles que as produzem. Mas desde então, como consequência das transformações
históricas e em especial da chamada modernização, essas formas socioculturais
teriam cada vez mais perdido seus atributos definidores.
Essa narrativa é seguramente poderosa e tem notável capacidade de convencimento. No entanto, um fantasma ronda os estudos sobre as culturas populares.
Elas não desapareceram; continuam a existir e se reproduzir: festas regionais,
como o bumba meu boi; as festas do Divino Espírito Santo; as festas de Reis; as
inúmeras modalidades de música popular ou folclórica produzidas em diversas regiões do Brasil. Os exemplos podem se estender facilmente. O que importa assinalar,
no entanto, é que essas formas de cultura popular continuam a ser produzidas no
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tempo presente e de modo criativo; e não parecem indicar, ao contrário do que se
afirma obsessivamente, que estejam em processo de desaparecimento.
O problema evidentemente não está na cultura popular, mas nas perspectivas
que postulam sua existência arcaica e seu inevitável desaparecimento. Trata-se de
um fantasma produzido pelos que se recusam a reconhecer que elas expressam
visões de mundo diferentes.
Muitas vezes, essas formas socioculturais estão associadas à oposição entre um
mundo rural estável e harmônico e um mundo urbano industrializado e “inautêntico”. Contudo, pesquisas de antropologia social ou cultural já demonstraram que as
culturas populares, estejam elas situadas no mundo rural ou nas grandes cidades,
desempenham funções sociais e simbólicas fundamentais para sua persistência
e reprodução. Desse modo, festas, artesanatos, lendas, formas musicais, dança,
culinária articulam simbolicamente concepções coletivas de sociedade.
As culturas populares não se constituem em agregados de traços culturais passíveis de serem inventariados. Elas consistem efetivamente em sistemas de práticas sociais. Os comentários usuais sobre uma suposta perda de autenticidade das
culturas populares na atualidade esquecem que elas não são o espelho de nossas
categorias e classificações; o que elas oferecem de mais interessante não é nem
o testemunho de um passado remoto, nem a catástrofe de seu desaparecimento,
mas invenções alternativas e atuais dos modos de estar no mundo.
(Adaptado de: GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “Culturas populares: patrimônio e autenticidade”. In: Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança.
BOTELHO, André e SHWARCZ, Lilia Moritz (org.) São Paulo: Cia das Letras, 2011,
p. 136-139)
Atente para as afirmações abaixo.
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I – O uso obrigatório dos sinais indicativos de crase na frase não só às festas, mas
também ao artesanato, à música, à dança, à culinária deve-se à regência do verbo
“aplicar”. (1º parágrafo)
II – O segmento Trata-se de um fantasma produzido... (4º parágrafo) está corretamente reescrito do seguinte modo: Tratam-se de ilusões produzidas...
III – No 2º parágrafo, o segmento “no qual” pode ser substituído por “em que”, sem
prejuízo da correção e do sentido.
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
b) I.
c) II e III.
d) I e II.
e) I e III.
Questão 2    (2016/TRT 23)
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo
nome de progresso, tem, dentre outros, um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la. Progredir é, em
certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os
sons gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico
à numeração das linhas de ônibus, passando pelo desenho das vias urbanas, pelos
impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a obedecer – inclusive
nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade,
às vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
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Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move mais; e os homens também. A
copresença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação e
da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a copresença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre
os quais se inclui o narrador de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades em confusas aglomerações,
nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di Benedetto
anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da
cidade, intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E
a própria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser exceção para se tornar a
norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há
muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide
Editorial, 2015, p. 121-125)
Atente para as afirmações abaixo.
I – A vírgula colocada imediatamente após o travessão (1º parágrafo) pode ser suprimida, sem prejuízo da correção e do sentido.
II – Sem prejuízo da correção, o segmento nas quais (3º parágrafo) pode ser substituído por “em que”.
III – A crase é facultativa no segmento do manual de instruções de um aparelho
eletrônico à numeração das linhas de ônibus. (1º parágrafo)
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Está correto o que consta APENAS em
a) III.
b) I e III.
c) I e II.
d) II e III.
e) II.
Questão 3    (2015/METRÔ-SP) A vida é semelhante...... um restaurante a quilo,
.....vamos buscar o que desejamos. Cabe........percepção de cada um discernir o
que é melhor para si.
Preenche corretamente as lacunas da frase acima o que está em:
a) à − de que − a
b) à − onde − à
c) a − aonde − a
d) a − em que − à
e) a − a que – a
Questão 4    (2014/TRT 13) O estímulo....I... criação de uma literatura dramática....
II.... raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo... III.... Ariano Suassuna se juntou.
Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III da frase acima:
a) à - em que - por que
b) a - as quais - no que
c) a - das quais - com o qual
d) à - cujas - ao qual
e) à - nas quais - em que
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Questão 5    (2015/MANAUSPREV) No segmento...hoje pedimos ao amador que
procure tirar dela um prazer diferente..., a oração sublinhada complementa o sentido de um
a) verbo, e pode ser substituída por um substantivo.
b) verbo, e pode ser substituída por um adjetivo.
c) substantivo, e pode ser substituída por um verbo.
d) verbo, e pode ser substituída por outro verbo.
e) substantivo, e pode ser substituída por um adjetivo.
Questão 6    (2012/TRT 6) A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se
encontra entre parênteses está em:
a) Os romanos acreditavam ...... o rei tinha origem divina. (por que)
b) A decadência econômica de Roma fez ...... a plebe entrasse em conflito com os
patrícios. (com que)
c) O Império Bizantino foi construído no lugar ...... antes existia a colônia grega de
Bizâncio. (de que)
d) O ano de 1453 marca o momento ...... Constantinopla é dominada pelos turcos.
(para que)
e) O fortalecimento dos generais contribuiu ...... as guerras civis em Roma avançassem. (em que)
Questão 7    (2017/TRT 24) No trecho Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, no início do primeiro parágrafo, o “que” exerce função pronominal. Outro
trecho do texto em que essa palavra exerce a mesma função é:
a) De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no
campo de pagamentos eletrônicos... (3º parágrafo)
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b) Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil
detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira... (1º parágrafo)
c) O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número
de transações on-line... (2º parágrafo)
d) Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes.
(3ºparágrafo)
e) Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado (4º parágrafo)
Questão 8    (2017/TRE-SP)
As crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, na qual estão conectadas mais a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu
na história da humanidade. A nova safra de nativos do mundo digital pode ser
muito hábil nos teclados, mas encontra dificuldades quando se trata de interpretar
comportamentos alheios frente a frente, em tempo real.
Um estudante universitário observa a solidão e o isolamento que acompanham
uma vida reclusa ao mundo virtual de atualizações de status e “postagens de fotos
do meu jantar”. Ele lembra que seus colegas estão perdendo a habilidade de manter
uma conversa, sem falar nas discussões profundas, capazes de enriquecer os anos
de universidade. E acrescenta: “Nenhum aniversário, show, encontro ou festa pode
ser desfrutado sem que você se distancie do que está fazendo”, para que aqueles no
seu mundo virtual saibam instantaneamente como está se divertindo.
De algumas maneiras, as intermináveis horas que os jovens passam olhando fixamente para aparelhos eletrônicos podem ajudá-los a adquirir habilidades cognitivas
específicas. Mas há preocupações e questões sobre como essas mesmas horas podem
levar a déficits de habilidades emocionais, sociais e cognitivas essenciais.
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(Adaptado de: GOLEMAN, Daniel. Foco: a atenção e seu papel fundamental para o
sucesso. Trad.
Cássia Zanon. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013, p. 29-30)
Considere a relação entre o vocábulo “que” e a expressão entre colchetes nas seguintes passagens do texto.
I – estão conectadas mais a máquinas e menos a pessoas, de [uma maneira] que
jamais aconteceu na história da humanidade. (1º parágrafo)
II – Um estudante universitário observa [a solidão e o isolamento] que acompanham uma vida reclusa ao mundo virtual... (2º parágrafo)
III – Ele lembra que [seus colegas] estão perdendo a habilidade de manter uma
conversa... (2º parágrafo)
IV – [Nenhum aniversário, show, encontro ou festa] pode ser desfrutado sem que
você se distancie... (2º parágrafo)
V – [as intermináveis horas] que os jovens passam olhando fixamente para aparelhos eletrônicos... (3º parágrafo)
Tem função pronominal, por se referir à expressão entre colchetes e equivaler a ela
em termos de sentido, o vocábulo “que” sublinhado APENAS em
a) II, III e V.
b) I, III e IV.
c) I, II e V.
d) I, II e IV.
e) III, IV e V.
Questão 9    (2016/TRT 23)
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no
Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de
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creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que vai dar
no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as
escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor
do que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à
natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu em
meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que
alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa
da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre
prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em
torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade
de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia
às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que
nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam
aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre
as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também
é conhecido pelo nome de flor-de-coral. “Árvore regular, ornamental, da família
das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores vermelhas,
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dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um
feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)’’, dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter
visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas
desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava
a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá-las. O fato é que não me sobrou
nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
O termo “que” NÃO é um pronome em:
a) ... que por causa da ponta preta... (2º parágrafo)
b) ... que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral (4º parágrafo)
c) ... que vai dar no chafariz. (1º parágrafo)
d) ... que me restava na palma da mão na hora de ir para casa (3º parágrafo)
e) ... com que alegria eu me abaixava... (2º parágrafo)
Questão 10    (2015/TRT 9) Considere o texto abaixo para responder à questão.
Há uma explicação para a escultura de Picasso não ter sido reunida com frequência. Picasso, o filho de pintor, treinado como pintor, não se levava a sério como
escultor. Não considerava as esculturas vendáveis ou tema de exposição. Ele as
guardava em casa e no estúdio, misturadas aos objetos da decoração. Depois de
sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras fossem adquiridas por outras coleções. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas
foram vistas por artistas que visitavam Picasso.
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O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Ann
Temke, adaptava-se ao temperamento irrequieto de Picasso, que se permitia improvisação no meio. Na década em que predomina o metal, ela se diverte com a
ideia do artista mais rico da história frequentando ferros-velhos em busca de objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. É só
admirar as sublimes Demoiselles D’Avignon, que moram no quinto andar do MoMA.
Mas só quando apreciamos a obra em escultura a conexão fica mais evidente e
compreensiva. Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao Museu Etnográfico de
Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Derain, foi um divisor de
águas. “A noção de fazer um espírito habitar uma figura vem daí”, diz ela. “Você
não olha para a escultura europeia daquele tempo e pensa neste poder mágico.”
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do
diálogo entre o pintor e o escultor. “Ele estava mapeando a renovação de sua linguagem em duas e três dimensões ao mesmo tempo.”
(Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. O Estado de S.Paulo. 26 Setembro 2015)
Considere para o que se afirma:
I – O elemento sublinhado em... que se permitia improvisação no meio. (2º parágrafo) introduz uma restrição ao sentido do termo imediatamente anterior.
II – Sem prejuízo da correção e do sentido, o segmento sublinhado em Na década
em que predomina o metal... (2º parágrafo) pode ser substituído por: “à qual”.
III – O elemento sublinhado em... que moram no quinto andar do MoMA (3º parágrafo) é um pronome, com o papel de sujeito na oração que introduz.
Está correto o que se afirma APENAS em
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a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I e III.
e) III.
Questão 11    (2015/TCE-CE) Empregam-se corretamente as expressões destacadas em:
a) O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles de que se deixam
levar por atitudes que rejeitam um outro a quem se é diferente.
b) As ações movidas por preconceito, aonde se observa um juízo prévio de um
indivíduo de que não se conhece muito bem, devem ser repreendidas.
c) A propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis, deve ser abrandada por penalizações rigorosas, às quais os infratores
estejam sujeitos.
d) O preconceito é uma maneira com que os grupos sociais encontraram para excluir aqueles que são considerados estranhos e de quem não se confia.
e) As leis são um meio ao qual o preconceito pode ser contido, mas não extinto,
pois ele estará presente mesmo nas culturas às quais o punem com rigor.
Questão 12    (2014/TRF 3) Quando a embarcação na qual ele navegava entrou
inadvertidamente no raio de ação das sereias... (4º parágrafo).
Sem prejuízo para a correção e o sentido original, o segmento grifado acima pode
ser corretamente substituído por:
a) à qual
b) em que
c) cuja
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d) a que
e) da qual
Questão 13    (2017/TRT 11) Uma criança pode revelar grande interesse por uma
profissão ...... os pais sonharam, mas nunca exerceram.
Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que está em:
a) por que
b) de que
c) à qual
d) na qual
e) com que
Questão 14    (2016/SEGEP-MA) Não raro, o homem moderno considera construções antigas como bens ultrapassados, ...I... deveriam ceder lugar a edificações
mais arrojadas. Preenche corretamente a lacuna I da frase o que se encontra em:
a) dos quais
b) nos quais
c) onde
d) os quais
e) aonde
Questão 15    (2016/ELETROBRAS) Está correto o emprego de ambos os elementos
sublinhados em:
a) O efeito de que as moças pretendem obter em suas fainas, ao fim e ao cabo
realizam-se como pretendido.
b) A técnica ilusória com cuja as moças contam acaba por se mostrar favorável
diante do batatal.
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c) Consiste a magia das moças maoris, a cada plantação, de cantar e dançar para
que se alcance os melhores resultados.
d) A magia de um rito, cuja força as moças convocam no plantio, não as deixa
frustrar-se.
e) As sementeiras de batatas, de cujo plantio as moças se aplicam, estão sujeitas
para com os efeitos do vento leste.
Questão 16    (2016/TRF 3)
Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: “Mas
como, Chico, mais um samba? Você não acha que isso já está superado?” Não tive
tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito em voga. Já
era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as luzes, os cartazes,
e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro pra frente, de franca
oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem
sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava
amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em participar de
uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O importante é Mutantes e Martinho
da Vila no mesmo palco.
Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos,
indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. “Só tenho uma opção, confessou-me
um italiano − sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia...” Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso
ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as
estruturas. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de
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si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas
da nossa canção. E se o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que
não tem vocação pra exportar coisa alguma.
Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom usar de qualquer recurso, nem se deve correr com estrondo
atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge logo. E não precisa dar muito tempo
para se perceber “que nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha”.
(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud Adélia B. de Menezes, Desenho
Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque, São Paulo, Ateliê, 2002, p. 28-29)
Considere as afirmativas abaixo.
I – O termo “coisa” (1º parágrafo) pode ser substituído por “o” com função de pronome, uma vez que, no período, retoma o segmento que o antecede.
II – As orações “de atacar os outros” (1º parágrafo) e “de defender a tradição” (2º
parágrafo) servem de complemento ao sentido do verbo a que se referem.
III – Na frase Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu... (2º parágrafo), o
pronome “que” retoma “samba”, além de ser elemento subordinante a introduzir
uma nova oração.
Está correto o que consta de
a) II e III, apenas.
b) I, II e III.
c) I e II, apenas.
d) I, apenas.
e) III, apenas.
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Questão 17    (2016/TRT 14) Está plenamente adequado o emprego de ambos os
elementos sublinhados em:
a) Ele não se dispõe à abandonar os jogos eletrônicos, mas volta e meia fica atento
às histórias que lhe narram.
b) Mesmo àqueles meninos estudiosos não falta tempo para os joguinhos eletrônicos com cujos se entretêm.
c) A conexão da qual eles permanecem interligados permite-lhes conversarem todo
o tempo à muita distância.
d) As narrativas clássicas, a cuja mágica oralidade sentimo-nos presos, competem
com os meios da informática.
e) Cabe à plateia de um contador de histórias participar ativamente da narração
em cuja se acha envolvida.
Questão 18    (2015/CNMP) Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Na literatura internacional da Ciência Política, é hoje dominante o entendimento
de que democracia é um arcabouço institucional para a pacificação das lutas inerentes à conquista e ao exercício do poder, não um padrão de sociedade fundado
na igualdade socioeconômica substantiva. A democracia surge historicamente em
sociedades com profunda desigualdade, estratificadas, sendo muito mais causa que
consequência da redução das desigualdades sociais.
De fato, certa tensão entre os conceitos institucional e substantivo da democracia existe por toda parte, mas articula-se de maneira específica no pensamento de
cada país. Durante todo o século XX, a avaliação de que democracia só é “autêntica” quando estreitamente associada a avanços no plano da igualdade foi compartilhada por correntes ideológicas diversas.
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Endossar o conceito analítico da democracia como um arcabouço político-institucional, a meu ver correto, não significa que o corpo de hipóteses históricas e empíricas que explica a consolidação da democracia como sistema em casos concretos
possa passar ao largo das desigualdades sociais e dos obstáculos culturais delas
recorrentes. Como processo histórico, a evolução da democracia representativa
deve ser compreendida como resultante de dois vetores. De um lado, a formação
de uma autoridade central capaz de arbitrar disputas de poder, inclusive mediante a elaboração de uma complexa aparelhagem eleitoral; de outro, o crescimento
econômico, com todas as implicações para a elevação do piso de bem-estar e desconcentração das posições de privilégio, status. Num período dilatado de tempo,
tal processo propicia efetiva redistribuição de renda e riqueza, facilita o surgimento
econômico e político de uma classe média e torna mais provável o fortalecimento
da “sociedade civil”.
Desde a Segunda Grande Guerra, o principal determinante da estabilidade democrática foi o crescimento econômico. Mesmo democracias que no início pareciam
débeis foram se robustecendo à medida que ascendiam a níveis mais altos de renda
per capita, melhoravam seus níveis educacionais e conseguiam atender as demandas básicas da população. Mas nada assegura que a configuração de fatores relevantes para a estabilidade permanecerá a mesma até, digamos, a metade do presente século. Na América Latina, o regime democrático sabidamente convive com
níveis infamantes de desigualdade social, corrupção e criminalidade, e se beneficia
cada vez menos da força moderadora de valores e instituições “tradicionais”. Assim,
até onde a vista alcança, a estabilidade e o vigor da democracia dependerão muito
do desempenho do sistema político e do aprimoramento moral da vida pública.
(Adaptado de: LAMOUNIER, Bolivar. “Democracia: origens e presença no pensamento brasileiro”. In: Agenda cultural. São Paulo, Cia. das Letras, 2009. p. 148150)
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O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em:
a) ... que o corpo de hipóteses... (3º parágrafo)
b) ... status... (3º parágrafo)
c) ... que no início pareciam débeis... (último parágrafo)
d) ... estratificadas... (1º parágrafo)
e) ... que consequência... (1º parágrafo)
Questão 19    (2014/TJ-AP)
Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quanto os primeiros agrupamentos sociais, seu significado sofreu profundas alterações no decorrer da história.
Apesar das mudanças, um símbolo atravessou os séculos – a deusa Têmis –, imponente figura feminina, com os olhos vendados e carregando em uma das mãos uma
balança e na outra uma espada. Poucas divindades da mitologia grega sobreviveram tanto tempo. Poucos deixariam de reconhecer na imagem o símbolo da justiça.
A moderna ideia de justiça e de direito é inerente ao conceito de indivíduo, um
ente que tem valor em si mesmo, dotado de direitos naturais. Tal doutrina se contrapunha a uma concepção orgânica, segundo a qual a sociedade é um todo.
A liberdade, nesse novo paradigma, deixa de ser uma concessão ou uma característica de uma camada social e converte-se em um atributo do próprio homem.
A crença de que os direitos do homem correspondiam a uma qualidade intrínseca
ao próprio homem implicou enquadrar a justiça em um novo paradigma. O justo não
é mais correspondente à função designada no corpo social, mas é um bem individual, identificado com a felicidade, com os direitos inatos.
Da igualdade nos direitos naturais derivava-se não só a liberdade, mas também
as possibilidades de questionar a desigualdade entre os indivíduos, de definir o tipo
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de organização social e o direito à resistência. Toda e qualquer desigualdade passa a ser entendida como uma desigualdade provocada pelo arranjo social. Nesse
paradigma, a sociedade e o Estado não são fenômenos dados, mas engendrados
pelo homem. A desigualdade e o poder ilimitado deixam, pois, de ser justificados
como decorrentes da ordem natural das coisas. À lei igual para todos incorpora-se o
princípio de que desiguais devem ser tratados de forma desigual. Cresce a força de
movimentos segundo os quais a lei, para cumprir suas funções, deve ser desigual
para indivíduos que são desiguais na vida real.
Nesse novo contexto, modifica-se o perfil do poder público. O judiciário, segundo tais parâmetros, representa uma força de emancipação. É a instituição pública
encarregada, por excelência, de fazer com que os preceitos da igualdade prevaleçam na realidade concreta. Assim, os supostos da modernidade, particularmente a
liberdade e a igualdade, dependem, para se materializarem, da força do Judiciário,
de um lado, e do acesso à justiça, das possibilidades reais de se ingressar em tribunais, de outro.
Para terminar, volto à deusa Têmis, que enfrentava no Olimpo o deus da guerra,
Ares. Naquele tempo, como hoje, duas armas se enfrentam: a violência, que destrói e vive da desigualdade, e a lei, que constrói e busca a igualdade.
(Adaptado de SADEK, Maria Tereza Aina. “Justiça e direitos: a construção da igualdade”. In: Agenda Brasileira. São Paulo, Cia. das Letras, 2011, p. 326-333.)
O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em
a) ...imponente figura feminina... (1º parágrafo)
b) ...particularmente a liberdade e a igualdade... (7º parágrafo)
c) ...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra... (8º parágrafo)
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d) ... que constrói e busca a igualdade. (8º parágrafo)
e) ...que tem valor em si mesmo... (2 º parágrafo)
Questão 20    (2016/PGE-MT) Ao acrescentar-se uma vírgula após o termo sublinhado, a frase que se mantém correta, mesmo com alteração de sentido, é:
a) Seria um sinal de que as já questionáveis fronteiras entre a cultura pop e a chamada alta literatura estão se desfazendo?
b) Eles construíram um vigoroso retrato do amor medieval e deram lugar à voz
feminina nas suas composições.
c) Foram eles também os que denunciaram as mazelas daquela sociedade em suas
cantigas de escárnio e maldizer.
d) Vale notar que a lacuna de percepção que os menosprezou por 600 anos tem
uma estreita relação com o esnobismo acadêmico...
e) Deixemos essa questão a quem interessa: os círculos acadêmicos obcecados por
categorizar os gêneros do discurso.
Questão 21    (2016/TRT 20) Atente para a construção das seguintes frases:
I – Para o caso do escritor, apenas o segundo conceito é obrigatório.
II – A solução de um problema não cabe aos escritores, cuja preocupação maior
está em sua exposição.
III – Ele não confia muito nos escritores, que apresentam soluções mais ou
menos óbvias.
A supressão da vírgula altera significativamente o sentido da frase que está em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
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d) I e III, apenas.
e) II, apenas.
Questão 22    (2017/TRT 11) Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos...
Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser
substituído por:
a) através de que se pedia
b) que lhe pedia
c) da qual pedia-lhe
d) onde pedia-se
e) em que se pedia
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GABARITO
1. e
2. e
3. d
4. d
5. a
6. b
7. a
8. c
9. b
10. e
11. c
12. b
13. e
14. d
15. d
16. d
17. d
18. c
19. e
20. e
21. c
22. b
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (2016/PREFEITURA DE TERESINA-PI) Atenção: para responder à questão, considere o texto abaixo.
Há um comentário frequentemente encontrado nos meios de comunicação ou
mesmo em conversas cotidianas: “o carnaval de hoje não é mais o mesmo. Transformou-se em um grande empreendimento turístico. Perdeu a autenticidade”. Em
seu sentido amplo, esse comentário aplica-se a diversas modalidades de cultura
popular: não só às festas, mas também ao artesanato, à música, à dança, à culinária. Pode ser expresso na forma de um lamento e de um incontido sentimento
de nostalgia.
Em outras palavras, circula de modo amplo e difuso em nosso cotidiano uma
perspectiva sobre as culturas populares na qual estas são apresentadas sob o signo
da perda. Supõe-se que elas conheceram em sua longa história um momento no
qual teriam florescido na sua forma mais autêntica e próxima às expectativas daqueles que as produzem. Mas desde então, como consequência das transformações
históricas e em especial da chamada modernização, essas formas socioculturais
teriam cada vez mais perdido seus atributos definidores.
Essa narrativa é seguramente poderosa e tem notável capacidade de convencimento. No entanto, um fantasma ronda os estudos sobre as culturas populares.
Elas não desapareceram; continuam a existir e se reproduzir: festas regionais,
como o bumba meu boi; as festas do Divino Espírito Santo; as festas de Reis; as
inúmeras modalidades de música popular ou folclórica produzidas em diversas regiões do Brasil. Os exemplos podem se estender facilmente. O que importa assinalar,
no entanto, é que essas formas de cultura popular continuam a ser produzidas no
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tempo presente e de modo criativo; e não parecem indicar, ao contrário do que se
afirma obsessivamente, que estejam em processo de desaparecimento.
O problema evidentemente não está na cultura popular, mas nas perspectivas
que postulam sua existência arcaica e seu inevitável desaparecimento. Trata-se de
um fantasma produzido pelos que se recusam a reconhecer que elas expressam
visões de mundo diferentes.
Muitas vezes, essas formas socioculturais estão associadas à oposição entre um
mundo rural estável e harmônico e um mundo urbano industrializado e “inautêntico”. Contudo, pesquisas de antropologia social ou cultural já demonstraram que as
culturas populares, estejam elas situadas no mundo rural ou nas grandes cidades,
desempenham funções sociais e simbólicas fundamentais para sua persistência
e reprodução. Desse modo, festas, artesanatos, lendas, formas musicais, dança,
culinária articulam simbolicamente concepções coletivas de sociedade.
As culturas populares não se constituem em agregados de traços culturais passíveis de serem inventariados. Elas consistem efetivamente em sistemas de práticas sociais. Os comentários usuais sobre uma suposta perda de autenticidade das
culturas populares na atualidade esquecem que elas não são o espelho de nossas
categorias e classificações; o que elas oferecem de mais interessante não é nem
o testemunho de um passado remoto, nem a catástrofe de seu desaparecimento,
mas invenções alternativas e atuais dos modos de estar no mundo.
(Adaptado de: GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “Culturas populares: patrimônio e autenticidade”. In: Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança.
BOTELHO, André e SHWARCZ, Lilia Moritz (org.) São Paulo: Cia das Letras, 2011,
p. 136-139)
Atente para as afirmações abaixo.
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I – O uso obrigatório dos sinais indicativos de crase na frase não só às festas, mas
também ao artesanato, à música, à dança, à culinária deve-se à regência do verbo
“aplicar”. (1º parágrafo)
II – O segmento Trata-se de um fantasma produzido... (4º parágrafo) está corretamente reescrito do seguinte modo: Tratam-se de ilusões produzidas...
III – No 2º parágrafo, o segmento “no qual” pode ser substituído por “em que”, sem
prejuízo da correção e do sentido.
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
b) I.
c) II e III.
d) I e II.
e) I e III.

Letra e.
A afirmativa I está correta, pois o verbo “aplicar” (anterior aos dois-pontos), pede
a preposição a para introduzir seu complemento; a afirmativa II está errada, pois
o pronome “se” é um índice de indeterminação do sujeito e, por isso, o verbo só
pode ficar no singular; a afirmativa III está correta, pois o pronome relativo “no
qual” (que retoma “momento”) pode ser substituído por em que, uma vez que o
pronome que não exige cuidados com a concordância nominal, e a preposição em
foi mantida.

Questão 2    (2016/TRT 23)
O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo
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nome de progresso, tem, dentre outros, um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la. Progredir é, em
certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os
sons gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico
à numeração das linhas de ônibus, passando pelo desenho das vias urbanas, pelos
impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a obedecer – inclusive
nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade,
às vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.
Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move mais; e os homens também. A
copresença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação
e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a copresença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre
os quais se inclui o narrador de O silenceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades em confusas aglomerações,
nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di Benedetto
anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da
cidade, intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E
a própria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser exceção para se tornar a
norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.
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A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há
muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide
Editorial, 2015, p. 121-125)
Atente para as afirmações abaixo.
I – A vírgula colocada imediatamente após o travessão (1º parágrafo) pode ser suprimida, sem prejuízo da correção e do sentido.
II – Sem prejuízo da correção, o segmento nas quais (3º parágrafo) pode ser substituído por “em que”.
III – A crase é facultativa no segmento do manual de instruções de um aparelho
eletrônico à numeração das linhas de ônibus. (1º parágrafo)
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
b) I e III.
c) I e II.
d) II e III.
e) II.

Letra e.
A afirmativa I está errada, uma vez que os travessões são responsáveis por isolar
uma oração interferente, ao passo que a vírgula isola um adjunto adverbial deslocado para o início da oração; a II está correta, pois o pronome relativo “nas quais”,
que retoma “confusas aglomerações”, pode ser trocado por em que (houve a manutenção da preposição em); a III está incorreta, pois há um paralelismo entre
“manual de instruções” e “numeração das linhas de um ônibus”. Como, no primeiro,
há preposição + artigo, no segundo também deve haver.
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Questão 3    (2015/METRÔ-SP) A vida é semelhante ...... um restaurante a quilo,
...... vamos buscar o que desejamos. Cabe ...... percepção de cada um discernir o
que é melhor para si.
Preenche corretamente as lacunas da frase acima o que está em:
a) à − de que − a
b) à − onde − à
c) a − aonde − a
d) a − em que − à
e) a − a que – a

Letra d.
Na primeira lacuna, apenas a preposição exigida por “semelhante” poderia ser empregada, pois “um restaurante” rejeita o artigo a (o que elimina as letras A e B);
na segunda, basta relacionar o verbo “buscar” a um lugar: quem busca, busca
algo em algum lugar. Como precisamos da preposição em, a letra D já se torna
correta. Na terceira, o verbo “cabe” exige a preposição a, e “percepção” admite o
artigo a.

Questão 4    (2014/TRT 13) O estímulo....I... criação de uma literatura dramática....
II.... raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo... III.... Ariano Suassuna se juntou. Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III da frase acima:
a) à - em que - por que
b) a - as quais - no que
c) a - das quais - com o qual
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d) à - cujas - ao qual
e) à - nas quais - em que
Letra d.
Na primeira lacuna, o substantivo “estímulo” pede a preposição a, e “criação de
uma literatura dramática” obriga a presença do artigo a (o que elimina as alternativas B e C). A segunda lacuna deve ser preenchida por um termo que indica
posse, pois as “raízes” são da “literatura dramática”; por não haver exigência de
preposição, o correto é empregar cujas (o que já indica a alternativa correta). Na
terceira lacuna, o pronome relativo empregado deve vir com a preposição a, devido
a regência de “se juntou”.

Questão 5    (2015/MANAUSPREV) No segmento...hoje pedimos ao amador que
procure tirar dela um prazer diferente..., a oração sublinhada complementa o sentido de um
a) verbo, e pode ser substituída por um substantivo.
b) verbo, e pode ser substituída por um adjetivo.
c) substantivo, e pode ser substituída por um verbo.
d) verbo, e pode ser substituída por outro verbo.
e) substantivo, e pode ser substituída por um adjetivo.

Letra a.
Veja o verbo “pedimos”: quem pede, pede algo (que procure tirar dela um prazer
diferente) a alguém (ao amador). A oração é subordinada substantiva objetiva
direta, ela funciona como complemento verbal.
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Questão 6    (2012/TRT 6) A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se
encontra entre parênteses está em:
a) Os romanos acreditavam...... o rei tinha origem divina. (por que)
b) A decadência econômica de Roma fez...... a plebe entrasse em conflito com os
patrícios. (com que)
c) O Império Bizantino foi construído no lugar antes existia a colônia grega de Bizâncio. (de que)
d) O ano de 1453 marca o momento.......Constantinopla é dominada pelos turcos.
(para que)
e) O fortalecimento dos generais contribuiu...... as guerras civis em Roma avançassem. (em que)

Letra b.
Na letra a, a lacuna deveria ser preenchida por em que ou que; na c, por onde,
em que ou no qual; na d, por em que, no qual ou quando; na e, por para que.

Questão 7    (2017/TRT 24) No trecho Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, no início do primeiro parágrafo, o “que” exerce função pronominal. Outro
trecho do texto em que essa palavra exerce a mesma função é:
a) De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no
campo de pagamentos eletrônicos... (3º parágrafo)
b) Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil
detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira... (1º parágrafo)
c) O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line... (2º parágrafo)
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d) Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes... (3ºparágrafo)
e) Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado... (4º parágrafo)

Letra a.
Na letra a, o pronome relativo “que” retoma “organizações”. Nas demais alternativas, o “que” é conjunção integrante. Dica: quando o “que” aparece após um verbo,
ele não é pronome relativo.

Questão 8    (2017/TRE-SP)
As crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, na qual estão conectadas mais a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu
na história da humanidade. A nova safra de nativos do mundo digital pode ser
muito hábil nos teclados, mas encontra dificuldades quando se trata de interpretar
comportamentos alheios frente a frente, em tempo real.
Um estudante universitário observa a solidão e o isolamento que acompanham
uma vida reclusa ao mundo virtual de atualizações de status e “postagens de fotos do meu jantar”. Ele lembra que seus colegas estão perdendo a habilidade de
manter uma conversa, sem falar nas discussões profundas, capazes de enriquecer
os anos de universidade. E acrescenta: “Nenhum aniversário, show, encontro ou
festa pode ser desfrutado sem que você se distancie do que está fazendo”, para que
aqueles no seu mundo virtual saibam instantaneamente como está se divertindo.
De algumas maneiras, as intermináveis horas que os jovens passam olhando
fixamente para aparelhos eletrônicos podem ajudá-los a adquirir habilidades cognitivas específicas. Mas há preocupações e questões sobre como essas mesmas horas
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podem levar a déficits de habilidades emocionais, sociais e cognitivas essenciais.
(Adaptado de: GOLEMAN, Daniel. Foco: a atenção e seu papel fundamental para o
sucesso. Trad. Cássia Zanon. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013, p. 29-30)
Considere a relação entre o vocábulo “que” e a expressão entre colchetes nas seguintes passagens do texto.
I – estão conectadas mais a máquinas e menos a pessoas, de [uma maneira] que
jamais aconteceu na história da humanidade. (1º parágrafo)
II – Um estudante universitário observa [a solidão e o isolamento] que acompanham uma vida reclusa ao mundo virtual... (2º parágrafo)
III – Ele lembra que [seus colegas] estão perdendo a habilidade de manter uma
conversa... (2º parágrafo)
IV – [Nenhum aniversário, show, encontro ou festa] pode ser desfrutado sem que
você se distancie... (2º parágrafo)
V – [as intermináveis horas] que os jovens passam olhando fixamente para aparelhos eletrônicos... (3º parágrafo)
Tem função pronominal, por se referir à expressão entre colchetes e equivaler a ela
em termos de sentido, o vocábulo “que” sublinhado APENAS em
a) II, III e V.
b) I, III e IV.
c) I, II e V.
d) I, II e IV.
e) III, IV e V.

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

66 de 105

GRAMÁTICA
Orações Adjetivas x Substantivas
Prof. Elias Santana

Lembre-se de que o pronome relativo introduz orações subordinadas adjetivas. Na
frase I, a oração iniciada pelo “que” caracteriza o substantivo “maneira; na II, caracteriza “a solidão e o isolamento”; na V, caracteriza “as intermináveis horas”. Na
III, o “que” é conjunção integrante; na IV, “sem que” é uma conjunção condicional.

Questão 9    (2016/TRT 23)
Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no
Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de
creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que vai dar
no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as
escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor
do que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho à
natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu em
meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com que
alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por causa
da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre
prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em
torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade
de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia
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às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que
nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam
aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre
as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também
é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ‘’Árvore regular, ornamental, da família
das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores vermelhas,
dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um
feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)’’, dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter
visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas
desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava
a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá-las. O fato é que não me sobrou
nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.br)
O termo “que” NÃO é um pronome em:
a) ... que por causa da ponta preta... (2º parágrafo)
b) ... que também é conhecido pelo nome de flor-de-coral (4º parágrafo)
c) ... que vai dar no chafariz. (1º parágrafo)
d) ... que me restava na palma da mão na hora de ir para casa (3º parágrafo)
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e) ... com que alegria eu me abaixava... (2º parágrafo)

Letra b.
Na letra a, o pronome relativo “que” retoma “o pequeno grão”; na c, o pronome
“que” retoma “aleia imponente”; na d, o pronome “que” retoma “quantidade de
mulungus”; na e, o pronome “que” não é relativo, mas é um pronome indefinido
adjetivo que acompanha o substantivo “alegria”. Já o “que” da letra b é uma conjunção integrante, que introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que funciona como complemento do verbo “descobri”.

Questão 10    (2015/TRT 9) Considere o texto abaixo para responder à questão.
Há uma explicação para a escultura de Picasso não ter sido reunida com frequência. Picasso, o filho de pintor, treinado como pintor, não se levava a sério como
escultor. Não considerava as esculturas vendáveis ou tema de exposição. Ele as
guardava em casa e no estúdio, misturadas aos objetos da decoração. Depois de
sua morte, em 1973, a organização do espólio permitiu que obras fossem adquiridas por outras coleções. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas
foram vistas por artistas que visitavam Picasso.
O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Ann
Temke, adaptava-se ao temperamento irrequieto de Picasso, que se permitia improvisação no meio. Na década em que predomina o metal, ela se diverte com a ideia
do artista mais rico da história frequentando ferros-velhos em busca de objetos.
A influência da arte africana sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. É só
admirar as sublimes Demoiselles D’Avignon, que moram no quinto andar do MoMA.
Mas só quando apreciamos a obra em escultura a conexão fica mais evidente e
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compreensiva. Ann Temke lembra que a visita de Picasso ao Museu Etnográfico de
Paris, em 1907, por sugestão do amigo e pintor André Derain, foi um divisor de
águas. “A noção de fazer um espírito habitar uma figura vem daí”, diz ela. “Você não
olha para a escultura europeia daquele tempo e pensa neste poder mágico.”
A curadora vê na representação erótica das formas femininas uma âncora do diálogo entre o pintor e o escultor. “Ele estava mapeando a renovação de sua linguagem
em duas e três dimensões ao mesmo tempo.”
(Adaptado de: GUIMARÃES, Lúcia. O Estado de S.Paulo. 26 Setembro 2015)
Considere para o que se afirma:
I – O elemento sublinhado em...que se permitia improvisação no meio. (2º parágrafo) introduz uma restrição ao sentido do termo imediatamente anterior.
II – Sem prejuízo da correção e do sentido, o segmento sublinhado em Na década
em que predomina o metal... (2º parágrafo) pode ser substituído por: “à qual”.
II – O elemento sublinhado em...que moram no quinto andar do MoMA (3º parágrafo) é um pronome, com o papel de sujeito na oração que introduz.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I e III.
e) III.

Letra e.
A afirmativa I está errada, pois a oração é explicativa em relação ao substantivo
“Picasso”. A afirmativa II está errada, pois sugere a troca de um pronome relativo
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regido pela preposição “em” por um pronome relativo dotado da preposição “a”. A
III está correta, pois o pronome relativo “que” exerce a função sintática de sujeito
da oração adjetiva (para confirmar, basta substituir o pronome pelo seu referente,
que é “as sublimes Demoiselles D’Avignon”).

Questão 11    (2015/TCE-CE) Empregam-se corretamente as expressões destacadas em:
a) O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles de que se deixam
levar por atitudes que rejeitam um outro a quem se é diferente.
b) As ações movidas por preconceito, aonde se observa um juízo prévio de um
indivíduo de que não se conhece muito bem, devem ser repreendidas.
c) A propagação de preconceitos, fenômeno pelo qual todos podemos ser responsáveis, deve ser abrandada por penalizações rigorosas, às quais os infratores
estejam sujeitos.
d) O preconceito é uma maneira com que os grupos sociais encontraram para excluir aqueles que são considerados estranhos e de quem não se confia.
e) As leis são um meio ao qual o preconceito pode ser contido, mas não extinto,
pois ele estará presente mesmo nas culturas às quais o punem com rigor.

Letra c.
Vou indicar a forma correta para cada uma das alternativas:
a) O crime racial constitui uma maneira de penalizar aqueles que se deixam levar
por atitudes que rejeitam um outro de quem se é diferente.
b) As ações movidas por preconceito, nas quais se observa um juízo prévio de um
indivíduo que não se conhece muito bem, devem ser repreendidas.
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c) O preconceito é uma maneira que os grupos sociais encontraram para excluir
aqueles que são considerados estranhos e em quem não se confia.
d) As leis são um meio pelo qual o preconceito pode ser contido, mas não extinto,
pois ele estará presente mesmo nas culturas as quais o punem com rigor.

Questão 12    (2014/TRF 3) Quando a embarcação na qual ele navegava entrou
inadvertidamente no raio de ação das sereias... (4º parágrafo).
Sem prejuízo para a correção e o sentido original, o segmento grifado acima pode
ser corretamente substituído por:
a) à qual
b) em que
c) cuja
d) a que
e) da qual

Letra b.
“Em que” é a única opção que preserva a preposição “em”, necessária para introduzir o adjunto adverbial de lugar, pois o sentido da oração subordinada é ele navegava na embarcação.

Questão 13    (2017/TRT 11) Uma criança pode revelar grande interesse por uma
profissão...... os pais sonharam, mas nunca exerceram.
Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que está em:
a) por que
b) de que
c) à qual
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d) na qual
e) com que
Letra e.
O sentido da oração subordinada revela que os pais sonharam com uma profissão. Portanto, a alternativa correta deve conter essa preposição.

Questão 14    (2016/SEGEP-MA) Não raro, o homem moderno considera construções antigas como bens ultrapassados, ...I... deveriam ceder lugar a edificações
mais arrojadas. Preenche corretamente a lacuna I da frase o que se encontra em:
a) dos quais
b) nos quais
c) onde
d) os quais
e) aonde

Letra d.
A oração subordinada adjetiva revela o seguinte sentido: bens ultrapassados
deveriam ceder lugar a edificações mais arrojadas. Assim, percebemos que o
pronome relativo a ser inserido deve desempenhar a função de sujeito. Como esta
função sintática não pode ser preposicionada, o gabarito é “os quais”, que concorda
em gênero e número com “bens ultrapassados”.

Questão 15    (2016/ELETROBRAS) Está correto o emprego de ambos os elementos
sublinhados em:
a) O efeito de que as moças pretendem obter em suas fainas, ao fim e ao cabo
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realizam-se como pretendido.
b) A técnica ilusória com cuja as moças contam acaba por se mostrar favorável
diante do batatal.
c) Consiste a magia das moças maoris, a cada plantação, de cantar e dançar para
que se alcance os melhores resultados.
d) A magia de um rito, cuja força as moças convocam no plantio, não as deixa
frustrar-se.
e) As sementeiras de batatas, de cujo plantio as moças se aplicam, estão sujeitas
para com os efeitos do vento leste.
Letra d.
Vou apresentar como seriam as construções corretas:
a) O efeito que as moças pretendem obter em suas fainas, ao fim e ao cabo se
realizam como pretendido.
b) A técnica ilusória com que as moças contam acaba por se mostrar favorável
diante do batatal.
c) Consiste a magia das moças maoris, a cada plantação, em cantar e dançar para
que se alcancem os melhores resultados.
d) As sementeiras de batatas, em cujo plantio as moças se aplicam, estão sujeitas
aos efeitos do vento leste.

Questão 16    (2016/TRF 3)
Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: “Mas
como, Chico, mais um samba? Você não acha que isso já está superado?” Não tive
tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito em voga. Já
era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as luzes, os cartazes,
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e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro pra frente, de franca
oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem
sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava
amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em participar de
uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O importante é Mutantes e Martinho
da Vila no mesmo palco.
Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos,
indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. “Só tenho uma opção, confessou-me
um italiano − sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia...” Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso
ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as
estruturas. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de
si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas
da nossa canção. E se o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que
não tem vocação pra exportar coisa alguma.
Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom usar de qualquer recurso, nem se deve correr com estrondo
atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge logo. E não precisa dar muito tempo
para se perceber “que nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha”.
(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud Adélia B. de Menezes, Desenho
Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque, São Paulo, Ateliê, 2002, p. 28-29)
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Considere as afirmativas abaixo.
I – O termo “coisa” (1º parágrafo) pode ser substituído por “o” com função de pronome, uma vez que, no período, retoma o segmento que o antecede.
II – As orações “de atacar os outros” (1º parágrafo) e “de defender a tradição” (2º
parágrafo) servem de complemento ao sentido do verbo a que se referem.
III – Na frase Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu... (2º parágrafo), o
pronome “que” retoma “samba”, além de ser elemento subordinante a introduzir
uma nova oração.
Está correto o que consta de
a) II e III, apenas.
b) I, II e III.
c) I e II, apenas.
d) I, apenas.
e) III, apenas.

Letra d.
A afirmativa I está correta. Veja a construção do trecho:
• Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito
em voga. (“coisa” retoma o ato de defender ou de atacar os outros).
• Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, o que anda muito
em voga. (“o” foi empregado como pronome demonstrativo – equivalente a
aquilo – e possui a mesma função e referência do termo “coisa”).
A afirmativa II está errada, pois “de atacar os outros” complementa o substantivo “tempo”. Apenas a outra oração funciona como complemento verbal (do verbo
tratar). A afirmativa III está errada, pois tanto “foi” quanto “que” são elementos
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expletivos. Para comprovar, basta retirá-los da sentença e observar que não há
qualquer prejuízo sintático ou semântico.

Questão 17    (2016/TRT 14) Está plenamente adequado o emprego de ambos os
elementos sublinhados em:
a) Ele não se dispõe à abandonar os jogos eletrônicos, mas volta e meia fica atento
às histórias que lhe narram.
b) Mesmo àqueles meninos estudiosos não falta tempo para os joguinhos eletrônicos com cujos se entretêm.
c) A conexão da qual eles permanecem interligados permite-lhes conversarem todo
o tempo à muita distância.
d) As narrativas clássicas, a cuja mágica oralidade sentimo-nos presos, competem
com os meios da informática.
e) Cabe à plateia de um contador de histórias participar ativamente da narração
em cuja se acha envolvida.

Letra d.
Vou apresentar a forma correta para as alternativas erradas:
a) Ele não se dispõe a abandonar os jogos eletrônicos, mas volta e meia fica atento
às histórias que lhe narram.
b) Mesmo àqueles meninos estudiosos não falta tempo para os joguinhos eletrônicos com que se entretêm.
c) A conexão com a qual eles permanecem interligados permite-lhes conversarem
todo o tempo a muita distância.
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e) Cabe à plateia de um contador de histórias participar ativamente da narração
em que se acha envolvida.

Questão 18    (2015/CNMP) Para responder à questão, considere o texto abaixo.
Na literatura internacional da Ciência Política, é hoje dominante o entendimento
de que democracia é um arcabouço institucional para a pacificação das lutas inerentes à conquista e ao exercício do poder, não um padrão de sociedade fundado
na igualdade socioeconômica substantiva. A democracia surge historicamente em
sociedades com profunda desigualdade, estratificadas, sendo muito mais causa que
consequência da redução das desigualdades sociais.
De fato, certa tensão entre os conceitos institucional e substantivo da democracia existe por toda parte, mas articula-se de maneira específica no pensamento de
cada país. Durante todo o século XX, a avaliação de que democracia só é “autêntica” quando estreitamente associada a avanços no plano da igualdade foi compartilhada por correntes ideológicas diversas.
Endossar o conceito analítico da democracia como um arcabouço político-institucional, a meu ver correto, não significa que o corpo de hipóteses históricas e empíricas que explica a consolidação da democracia como sistema em casos concretos
possa passar ao largo das desigualdades sociais e dos obstáculos culturais delas
recorrentes. Como processo histórico, a evolução da democracia representativa
deve ser compreendida como resultante de dois vetores. De um lado, a formação
de uma autoridade central capaz de arbitrar disputas de poder, inclusive mediante a elaboração de uma complexa aparelhagem eleitoral; de outro, o crescimento
econômico, com todas as implicações para a elevação do piso de bem-estar e des-
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concentração das posições de privilégio, status. Num período dilatado de tempo,
tal processo propicia efetiva redistribuição de renda e riqueza, facilita o surgimento
econômico e político de uma classe média e torna mais provável o fortalecimento
da “sociedade civil”.
Desde a Segunda Grande Guerra, o principal determinante da estabilidade democrática foi o crescimento econômico. Mesmo democracias que no início pareciam
débeis foram se robustecendo à medida que ascendiam a níveis mais altos de renda
per capita, melhoravam seus níveis educacionais e conseguiam atender as demandas básicas da população. Mas nada assegura que a configuração de fatores relevantes para a estabilidade permanecerá a mesma até, digamos, a metade do presente século. Na América Latina, o regime democrático sabidamente convive com
níveis infamantes de desigualdade social, corrupção e criminalidade, e se beneficia
cada vez menos da força moderadora de valores e instituições “tradicionais”. Assim,
até onde a vista alcança, a estabilidade e o vigor da democracia dependerão muito
do desempenho do sistema político e do aprimoramento moral da vida pública.
(Adaptado de: LAMOUNIER, Bolivar. “Democracia: origens e presença no pensamento brasileiro”. In: Agenda cultural. São Paulo, Cia. das Letras, 2009. p. 148150)
O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em:
a)... que o corpo de hipóteses... (3º parágrafo)
b)... status... (3º parágrafo)
c)... que no início pareciam débeis... (último parágrafo)
d)... estratificadas... (1º parágrafo)
e)... que consequência... (1º parágrafo)
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Letra c.
A oração “que no início pareciam débeis” é subordinada adjetiva restritiva em relação ao substantivo “democracias”.

Questão 19    (2014/TJ-AP)
Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quanto os primeiros agrupamentos sociais, seu significado sofreu profundas alterações no decorrer da história.
Apesar das mudanças, um símbolo atravessou os séculos – a deusa Têmis –, imponente figura feminina, com os olhos vendados e carregando em uma das mãos uma
balança e na outra uma espada. Poucas divindades da mitologia grega sobreviveram tanto tempo. Poucos deixariam de reconhecer na imagem o símbolo da justiça.
A moderna ideia de justiça e de direito é inerente ao conceito de indivíduo, um
ente que tem valor em si mesmo, dotado de direitos naturais. Tal doutrina se contrapunha a uma concepção orgânica, segundo a qual a sociedade é um todo.
A liberdade, nesse novo paradigma, deixa de ser uma concessão ou uma característica de uma camada social e converte-se em um atributo do próprio homem.
A crença de que os direitos do homem correspondiam a uma qualidade intrínseca ao próprio homem implicou enquadrar a justiça em um novo paradigma. O justo
não é mais correspondente à função designada no corpo social, mas é um bem
individual, identificado com a felicidade, com os direitos inatos.
Da igualdade nos direitos naturais derivava-se não só a liberdade, mas também
as possibilidades de questionar a desigualdade entre os indivíduos, de definir o tipo
de organização social e o direito à resistência. Toda e qualquer desigualdade passa a ser entendida como uma desigualdade provocada pelo arranjo social. Nesse
paradigma, a sociedade e o Estado não são fenômenos dados, mas engendrados
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pelo homem. A desigualdade e o poder ilimitado deixam, pois, de ser justificados
como decorrentes da ordem natural das coisas. À lei igual para todos incorpora-se o
princípio de que desiguais devem ser tratados de forma desigual. Cresce a força de
movimentos segundo os quais a lei, para cumprir suas funções, deve ser desigual
para indivíduos que são desiguais na vida real.
Nesse novo contexto, modifica-se o perfil do poder público. O judiciário, segundo tais parâmetros, representa uma força de emancipação. É a instituição pública
encarregada, por excelência, de fazer com que os preceitos da igualdade prevaleçam na realidade concreta. Assim, os supostos da modernidade, particularmente a
liberdade e a igualdade, dependem, para se materializarem, da força do Judiciário,
de um lado, e do acesso à justiça, das possibilidades reais de se ingressar em tribunais, de outro.
Para terminar, volto à deusa Têmis, que enfrentava no Olimpo o deus da guerra,
Ares. Naquele tempo, como hoje, duas armas se enfrentam: a violência, que destrói e vive da desigualdade, e a lei, que constrói e busca a igualdade.
(Adaptado de SADEK, Maria Tereza Aina. “Justiça e direitos: a construção da igualdade”. In: Agenda Brasileira. São Paulo, Cia. das Letras, 2011, p. 326-333.)
O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em
a) ...imponente figura feminina... (1º parágrafo)
b) ...particularmente a liberdade e a igualdade... (7º parágrafo)
c) ...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra... (8º parágrafo)
d) ... que constrói e busca a igualdade. (8 º parágrafo)
e) ...que tem valor em si mesmo... (2 º parágrafo)
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Letra e.
A oração “que tem valor em si mesmo” é subordinada adjetiva restritiva em relação
ao substantivo “ente”.

Questão 20    (2016/PGE-MT) Ao acrescentar-se uma vírgula após o termo sublinhado, a frase que se mantém correta, mesmo com alteração de sentido, é:
a) Seria um sinal de que as já questionáveis fronteiras entre a cultura pop e a chamada alta literatura estão se desfazendo?
b) Eles construíram um vigoroso retrato do amor medieval e deram lugar à voz
feminina nas suas composições.
c) Foram eles também os que denunciaram as mazelas daquela sociedade em suas
cantigas de escárnio e maldizer.
d) Vale notar que a lacuna de percepção que os menosprezou por 600 anos tem
uma estreita relação com o esnobismo acadêmico...
e) Deixemos essa questão a quem interessa: os círculos acadêmicos obcecados por
categorizar os gêneros do discurso.

Letra e.
Você já sabe que, ao alterar a pontuação de uma oração subordinada adjetiva, a
única mudança que ocorre é no sentido. Só há oração adjetiva após o termo destacado nas letras d e e. Na letra d, para haver correção, além da vírgula após “percepção”, é necessário incluir outra após “anos”. Detalhe importante: na letra e, a
oração “obcecados por categorizar os gêneros do discurso” é subordinada adjetiva
restritiva reduzida de particípio.
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Questão 21    (2016/TRT 20) Atente para a construção das seguintes frases:
I – Para o caso do escritor, apenas o segundo conceito é obrigatório.
II – A solução de um problema não cabe aos escritores, cuja preocupação maior
está em sua exposição.
III – Ele não confia muito nos escritores, que apresentam soluções mais ou menos
óbvias.
A supressão da vírgula altera significativamente o sentido da frase que está em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) II, apenas.

Letra c.
Apenas nas frases II e III, a vírgula foi colocada anteposta a uma oração subordinada adjetiva. A retirada da pontuação, nos dois casos, altera o sentido de explicativo
para restritivo. Em I, a vírgula foi empregada para isolar um adjunto adverbial.

Questão 22    (2017/TRT 11) Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos... Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado
acima pode ser substituído por:
a) através de que se pedia
b) que lhe pedia
c) da qual pedia-lhe
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d) onde pedia-se
e) em que se pedia

Letra b.
Nessa questão, o examinador quer que você troque uma oração reduzida por uma
desenvolvida. Veja que quem pedia conselhos, segundo o texto, é a “carta de um
conhecido”. Ao colocar “Freud uma vez recebeu carta de um conhecido que lhe
pedia conselhos...”, o pronome relativo retoma “carta de um conhecido” e o pronome “lhe”, que retoma “Freud”, exerce função de OI, pois “pedia” é VTDI
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QUESTÕES DE CONCURSO – LISTA II
Questão 1    (2017/SEDF) É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português.
A oração “que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português” exerce
a função de complemento do vocábulo “claro”.
Questão 2    (2016/FUB) Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções
semelhantes às minhas.
A substituição da forma verbal “terem” por que têm preservaria os sentidos e a
correção gramatical do texto.
Questão 3    (2016/ANVISA) Para farmácias, hospitais e órgãos governamentais,
ambos devem ser estáveis e suportar armazenamento em condições normais. Além
disso, espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos.
A oração “que os genéricos sejam bem mais baratos” funciona como o complemento da forma verbal “espera-se”, na qual o sujeito é indeterminado pela partícula
“se”.
Questão 4    (2016/FUNPRE-SP) Aquelas folhas de papel me esperavam também,
intocadas, e era minha obrigação escurecê-las de ideias, histórias, sortilégios capazes, talvez, de fazer alguém parar no seu cotidiano e se pôr a sonhar.
O sujeito da forma verbal “era” está elíptico.
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Questão 5    (2016/TCE-PA) Examinando-se a situação financeira dos estados que
preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica difícil aceitar a argumentação.
A oração “aceitar a argumentação” funciona como complemento do adjetivo “difícil”.
Questão 6    (2016/PERITO-PE) De fato, a problemática ligada à separação de partes cadavéricas destinadas a transplantes em vivos exige que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil, o que impõe, em muitos casos, que esse
procedimento seja feito em prazos curtos, iniciados com o momento da morte.
No texto CG1A01AAA, a oração “que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil” exerce a função de
a) sujeito
b) adjunto adnominal.
c) predicativo do sujeito.
d) predicativo do objeto.
e) objeto direto.
Questão 7    (2016/TCE-SC) Entende-se que a integridade pública representa o estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está “completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação que seja imaculada ou sem desvios, conforme
as normas e valores públicos.
O sujeito da oração iniciada por “Entende-se” é indeterminado.
Questão 8    (2016/INSS) Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos
amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares, diante de um
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luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro Shakespeare.
O vocábulo “que” classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração “Consta-nos”.
Questão 9    (2016/INSS) Pensei rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que
fica quase em frente, deve ser 227”. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira
vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na
numeração.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, caso se substituísse
o trecho “lembrei-me de que” por lembrei que.
Questão 10    (2015/TJDFT) Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se
dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela
prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima,
agressões físicas ou verbais.
Em “Importa destacar”, a oração “destacar” exerce função de sujeito.
Questão 11    (2015/TJDFT) Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a
iluminação natural.
A oração “usar a iluminação natural” exerce a função de complemento do adjetivo
“possível”.
Questão 12    (2017/SEDF) Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude.
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O pronome “que” retoma “os livros”, e ambos os termos exercem a mesma função
sintática nas orações em que ocorrem.
Questão 13    (2017/SEDF) Não têm conta entre nós os pedagogos da prosperidade
que, apegando-se a certas soluções onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, transformam-nas em requisito obrigatório e único do progresso.
Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do texto caso o vocábulo
“onde” fosse substituído por que.
Questão 14    (2016/ANVISA) A supressão das vírgulas logo após “genéricos” e “citados”, no trecho “Os genéricos, que, de início, aderiam a todos os preceitos citados, adquiriram fama e distribuição ampla em todo o mundo”, não incorreria em
erro gramatical, mas, sem elas, a interpretação do termo “Os genéricos” seria
restringida.
Questão 15    (2016/PC-GO) A probabilidade de se cometerem crimes no presente
está relacionada à quantidade de crimes que já se cometeram.
A oração “que já se cometeram”
a) equivale, sintática e semanticamente, a que foi cometida.
b) está coordenada à expressão “quantidade de crimes”.
c) explica o termo “crimes”.
d) complementa o substantivo “quantidade”.
e) restringe o sentido do termo “crimes”.
Questão 16    (2016/TCE-PA) É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria debatida e abre oportu-
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nidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação se manifestarem
antes de seu desfecho.
A oração “que irão sofrer os reflexos da deliberação” é indispensável ao sentido do
período, pois delimita a referência de “pessoas”.
Questão 17    (2016/TCE-PA) Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite
de gastos com pessoal fixado pela Lei Complementar n. 101/2000, denominada Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na gestão de suas finanças.
O pronome “que” refere-se a “despesas”.
Questão 18    (2016/TCE-PA) O item a seguir apresenta trechos adaptados de textos do sítio do TCE/PA. Julgue-o quanto à correção gramatical.
A proposta de resolução será analisada pelos conselheiros antes de ser aprovada,
onde os conselheiros podem apresentar emendas e sugestões antes do julgamento
do texto.
Questão 19    (2016/TCE-SC) De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos que, em última análise, influenciam os
resultados da administração, e não apenas seus processos.
Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome “que” se fosse
inserida uma vírgula imediatamente após a palavra “positivos”.
Questão 20    (2016/INSS) Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros.
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Seria mantida a correção do texto caso o trecho “onde caberiam” fosse substituído
por que caberia.
Questão 21    (2016/FUNPRE-SP) O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação.
O sentido original do texto seria alterado caso a oração “que só tinha certezas”
fosse isolada por vírgulas.
Questão 22    (2016/TRE-PI) Para o entendimento da concentração da votação em
determinado lugar, é necessário abordar a teoria do contextualismo geográfico,
segundo a qual o comportamento dos eleitores é influenciado pelo ambiente sociogeográfico seja pelas redes de interação social existentes, seja pela semelhança de
experiências às quais os habitantes de uma região estão submetidos.
Sem prejuízo do sentido original e da coerência do texto, a expressão “às quais”
poderia ser substituída por à que.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (2017/SEDF) É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português.
A oração “que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português” exerce a função de complemento do vocábulo “claro”.

Errado.
Pergunte ao verbo: o que é claro? “que a gramática do inglês não é a mesma
gramática do português”. É um sujeito oracional, ou uma oração subordinada substantiva subjetiva.

Questão 2    (2016/FUB) Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções
semelhantes às minhas.
A substituição da forma verbal “terem” por que têm preservaria os sentidos e a
correção gramatical do texto.

Certo.
O que a questão quer é que você troque uma oração reduzida por uma desenvolvida. Note que a oração “terem emoções semelhantes às minhas” funciona como
objeto direto do verbo “descobri” (é uma oração subordinada substantiva objetiva
direta reduzida de infinitivo). A troca por que tem inclui a conjunção integrante e
um verbo conjugado.
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Questão 3    (2016/ANVISA) Para farmácias, hospitais e órgãos governamentais,
ambos devem ser estáveis e suportar armazenamento em condições normais. Além
disso, espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos.
A oração “que os genéricos sejam bem mais baratos” funciona como o complemento da forma verbal “espera-se”, na qual o sujeito é indeterminado pela partícula
“se”.

Errado.
Você jamais pode se esquecer de que uma partícula apassivadora transforma um
objeto direto em sujeito paciente! “Esperar” é VTD, e “que os genéricos sejam bem
mais baratos” é uma oração subordinada substantiva subjetiva.

Questão 4    (2016/FUNPRE-SP) Aquelas folhas de papel me esperavam também,
intocadas, e era minha obrigação escurecê-las de ideias, histórias, sortilégios capazes, talvez, de fazer alguém parar no seu cotidiano e se pôr a sonhar.
O sujeito da forma verbal “era” está elíptico.

Errado.
Basta colocar na ordem direta: minha obrigação era escurecê-las de ideias.
O sujeito é “minha obrigação”. “Escurecê-las de ideias” é uma oração subordinada
substantiva predicativa reduzida de infinitivo.

Questão 5    (2016/TCE-PA) Examinando-se a situação financeira dos estados que
preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica difícil aceitar a argumentação.
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A oração “aceitar a argumentação” funciona como complemento do adjetivo “difícil”.
Errado.
Pergunte ao verbo: o que fica difícil? “aceitar a argumentação”, que é o sujeito
oracional, ou uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.

Questão 6    (2016/PERITO-PE) De fato, a problemática ligada à separação de partes cadavéricas destinadas a transplantes em vivos exige que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil, o que impõe, em muitos casos, que esse
procedimento seja feito em prazos curtos, iniciados com o momento da morte.
No texto CG1A01AAA, a oração “que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil” exerce a função de
a) sujeito
b) adjunto adnominal.
c) predicativo do sujeito.
d) predicativo do objeto.
e) objeto direto.

Letra e.
O verbo “exige” é VTD, e o OD é “que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil”. Essa oração também pode ser chamada de subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 7    (2016/TCE-SC) Entende-se que a integridade pública representa o estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está “completa, inteira, per-
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feita, sã”, no sentido de uma atuação que seja imaculada ou sem desvios, conforme
as normas e valores públicos.
O sujeito da oração iniciada por “Entende-se” é indeterminado.

Errado.
O verbo “entende” é transitivo direto, e a oração “que a integridade pública representa...” exerce a função de sujeito paciente (oração subordinada substantiva subjetiva), uma vez que o pronome “se” é uma partícula apassivadora. Logo, o sujeito
não é indeterminado.

Questão 8    (2016/INSS) Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares, diante de
um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro
Shakespeare.
O vocábulo “que” classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração
“Consta-nos”.

Certo.
Pergunte ao verbo: o que nos consta? “que o autor, solicitado por seus numero- sos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estêvão Soares”,
que desempenha a função de sujeito oracional, também conhecido como oração
subordinada substantiva subjetiva. Por ser uma oração substantiva, o “que” é
uma conjunção integrante.

Questão 9    (2016/INSS) Pensei rápido: “Se o prédio do Mário é 228, o meu, que
fica quase em frente, deve ser 227”. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira
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vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na
numeração.
A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, caso se substituísse
o trecho “lembrei-me de que” por lembrei que.

Certo.
Você precisa se lembrar de que o verbo lembrar é VTD, e lembrar-se é VTI. Há
uma mudança na classificação gramatical. No trecho original, a oração iniciada pelo
“que” é classificada como subordinada substantiva objetiva indireta. Com a alteração, a oração passa a ser subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 10    (2015/TJDFT) Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se
dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela
prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima,
agressões físicas ou verbais.
Em “Importa destacar”, a oração “destacar” exerce função de sujeito.

Certo.
Pergunte ao verbo: o que importa? “Destacar”. Esse verbo, sozinho, é o sujeito
oracional, também conhecido como oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.

Questão 11    (2015/TJDFT) Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a
iluminação natural.
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A oração “usar a iluminação natural” exerce a função de complemento do adjetivo
“possível”.
Errado.
Pergunte ao verbo: o que é possível? “Usar a iluminação natural”, que é o sujeito
oracional, ou oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.

Questão 12    (2017/SEDF) Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude.
O pronome “que” retoma “os livros”, e ambos os termos exercem a mesma função
sintática nas orações em que ocorrem.

Certo.
A expressão “os livros” funciona como OD do verbo “rastrear”; o pronome relativo
“que”, por sua vez, que retoma “os livros”, é OD do verbo “leram”.

Questão 13    (2017/SEDF) Não têm conta entre nós os pedagogos da prosperidade
que, apegando-se a certas soluções onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, transformam-nas em requisito obrigatório e único do progresso.
Seriam preservados a correção gramatical e o sentido do texto caso o vocábulo
“onde” fosse substituído por que.

Errado.
Conforme vimos ao longo da explicação teórica, o pronome relativo “onde” é equivalente a em que. Basta também observar a relação entre o verbo “abrigar” com

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

97 de 105

GRAMÁTICA
Orações Adjetivas x Substantivas
Prof. Elias Santana

um lugar: quem abriga, abriga algo em algum lugar. Detalhe: o pronome
relativo “onde” pode retomar lugares metafóricos (como “certas soluções” pelos
sentidos do texto), e não apenas lugares físicos.

Questão 14    (2016/ANVISA) A supressão das vírgulas logo após “genéricos” e “citados”, no trecho “Os genéricos, que, de início, aderiam a todos os preceitos citados, adquiriram fama e distribuição ampla em todo o mundo”, não incorreria em
erro gramatical, mas, sem elas, a interpretação do termo “Os genéricos” seria
restringida.

Certo.
O que a questão quer é que você retire as vírgulas da oração subordinada adjetiva. Com vírgulas, ela é explicativa; sem vírgulas, restritiva. E isso altera apenas o
sentido original do texto.

Questão 15    (2016/PC-GO) A probabilidade de se cometerem crimes no presente
está relacionada à quantidade de crimes que já se cometeram.
A oração “que já se cometeram”
a) equivale, sintática e semanticamente, a que foi cometida.
b) está coordenada à expressão “quantidade de crimes”.
c) explica o termo “crimes”.
d) complementa o substantivo “quantidade”.
e) restringe o sentido do termo “crimes”.
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Letra e.
Trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva, usada para restringir o
substantivo “crimes”. Para se ter certeza de que é “crimes”, e não “quantidade”,
basta observar a concordância do verbo “cometeram”.

Questão 16    (2016/TCE-PA) É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria debatida e abre oportunidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação se manifestarem
antes de seu desfecho.
A oração “que irão sofrer os reflexos da deliberação” é indispensável ao sentido do
período, pois delimita a referência de “pessoas”.

Certo.
A oração “que irão sofrer os reflexos da deliberação” é subordinada explicativa restritiva, e faz referência ao substantivo “pessoas”. Sem ela, o sentido do período é
alterado; por isso, sua indispensabilidade.

Questão 17    (2016/TCE-PA) Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite
de gastos com pessoal fixado pela Lei Complementar n. 101/2000, denominada Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na gestão de suas finanças.
O pronome “que” refere-se a “despesas”.
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Errado.
Tanto o pronome relativo “cujas” bem como “que” fazem referência a “governos
estaduais”, uma vez que introduzem orações adjetivas responsáveis por caracterizá-los. Aliás, o pronome “que”, desempenha a função de sujeito da forma verbal
“estouraram”.

Questão 18    (2016/TCE-PA) O item a seguir apresenta trechos adaptados de textos do sítio do TCE/PA. Julgue-o quanto à correção gramatical.
A proposta de resolução será analisada pelos conselheiros antes de ser aprovada,
onde os conselheiros podem apresentar emendas e sugestões antes do julgamento
do texto.

Errado.
O erro está no uso do pronome “onde”, que só pode ser usado para fazer referência
a lugares. Uma forma de reescritura seria “A proposta de resolução será analisada
pelos conselheiros antes de ser aprovada. Na ocasião, os conselheiros podem apresentar emendas e sugestões antes do julgamento do texto”.

Questão 19    (2016/TCE-SC) De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos que, em última análise, influenciam os
resultados da administração, e não apenas seus processos.
Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome “que” se fosse
inserida uma vírgula imediatamente após a palavra “positivos”.
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Errado.
A oração “que, em última análise, influenciam os resultados da administração”
é subordinada adjetiva restritiva, e faz referência ao substantivo “aspectos positivos”. A inclusão da vírgula tornaria a oração explicativa, o que altera o sentido
original do texto.

Questão 20    (2016/INSS) Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante onde caberiam todos os meus livros.
Seria mantida a correção do texto caso o trecho “onde caberiam” fosse substituído
por que caberia.

Errado.
O pronome relativo “onde” é equivalente a em que. No texto em questão, outra
possibilidade seria na qual, para concordar com “estante”.

Questão 21    (2016/FUNPRE-SP) O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação.
O sentido original do texto seria alterado caso a oração “que só tinha certezas”
fosse isolada por vírgulas.

Certo.
A oração “que só tinha certezas” é subordinada adjetiva restritiva, e se refere ao
substantivo “homens”. A inclusão de vírgulas tornaria a oração explicativa, o que
altera o sentido original do texto.
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Questão 22    (2016/TRE-PI) Para o entendimento da concentração da votação em
determinado lugar, é necessário abordar a teoria do contextualismo geográfico,
segundo a qual o comportamento dos eleitores é influenciado pelo ambiente sociogeográfico seja pelas redes de interação social existentes, seja pela semelhança de
experiências às quais os habitantes de uma região estão submetidos.
Sem prejuízo do sentido original e da coerência do texto, a expressão “às quais”
poderia ser substituída por à que.
Errado.
O pronome relativo “às quais” apresenta o sinal indicativo de crase por ser a fusão
entre a preposição a (por ser uma exigência da locução “estão submetidos”) e o
pronome relativo as quais (responsável por retomar “experiências”). Ao trocar
as quais por que, o acento grave passa a ser dispensável, uma vez que apenas a
preposição é empregada.
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