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ELIAS SANTANA
Licenciado em Letras – Língua Portuguesa e Respectiva Literatura – pela
Universidade de Brasília. Possui mestrado pela mesma instituição, na área
de concentração “Gramática – Teoria e Análise”, com enfoque em ensino
de gramática. Foi servidor da Secretaria de Educação do DF, além de pro
fessor em vários colégios e cursos preparatórios. Ministra aulas de gramá
tica, redação discursiva e interpretação de textos. Ademais, é escritor,
com uma obra literária já publicada. Por essa razão, recebeu Moção de
Louvor da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

PRONOMES OBLÍQUOS E COLOCAÇÃO PRONOMINAL
Olá, querido(a) amigo(a)! Como andam os seus estudos de língua portuguesa?
Estamos, a cada dia, avançando mais em nosso idioma, de uma forma lógica e
objetiva. Tratamos de morfologia e de boa parte da sintaxe. Agora, quero abordar
com vocês um novo assunto, que possui íntima conexão com o que já vimos nos
PDFs anteriores.
Analise comigo o seguinte exemplo:
(1) O professor está feliz! O professor tem alunos dedicados!
A sentença acima é perfeitamente compreensível para qualquer pessoa (até
demais)! Note que o professor que está feliz é o mesmo que tem alunos dedicados.
Todavia, você há de convir comigo que é uma construção linguisticamente pobre,
uma vez que apresenta um mesmo vocábulo duas vezes. Esse é um mecanismo
chamado de coesão por repetição. Consiste em repetir uma mesma palavra para
formar a malha textual. Vale aqui um aviso importante: repetir palavras não é
um erro gramatical, mas é um recurso que, quando adotado desnecessária
ou abusivamente, torna o texto paupérrimo.
Sei que você já está pensando em inúmeras formas de escrever o texto acima.
Quero te apresentar uma possibilidade:
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(2) O professor está feliz! Ele tem alunos dedicados!
Em vez de repetir uma mesma palavra, optei por usar um pronome substantivo. A coesão foi estabelecida, mas com vocábulos diferentes. Preciso que você
relembre o que é um pronome, assunto visto no PDF 1.
Agora, veja comigo esta outra construção:
(3) O professor estava em reunião. A diretora chamou o professor.
Mais uma vez, fiz uso da repetição de palavras na construção do texto. Como
você já sabe, o pronome é uma possibilidade que pode resolver essa questão. Mas
o que você acha desta?
(4) O professor estava em uma reunião. A diretora chamou ele. *
Sei que essa é uma forma comumente falada em nosso cotidiano. Ela não é,
entretanto, aceita pela norma culta. Meu objetivo não é (e nunca será) mudar o
jeito como você fala, mas te ensinar os padrões previstos para a língua escrita, a
fim de que você seja mais assertivo em provas e redija melhor. Conforme a tradição
gramatical, o correto seria
(5) O professor estava em uma reunião. A diretora chamou-o.
Agora, você me questiona: “professor, mas como saberei qual pronome usar? E
esse pronome pode ficar antes do verbo também?”. Fique tranquilo(a)! É isso que
estudaremos neste PDF!

1. Pronomes Pessoais

Você se lembra que, no PDF 2, eu apresentei as pessoas do discurso? Existem,
na nossa gramática, pronomes responsáveis por designar cada uma delas. Esses
são os chamados pronomes pessoais. Eles são assim divididos:
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Pronomes pessoais
Pessoas do discurso

Do caso reto

1ª p. do singular

Do caso oblíquo
átonos (P.O.A.)

tônicos (P.O.T.)

Eu

me

a mim, comigo

2ª p. do singular

Tu

te

a ti, contigo

3ª p. do singular

Ele

o, a, lhe, se

a ele, a ela, a si, consigo

1ª p. do plural

Nós

nos

a nós, conosco

2ª p. do plural

Vós

vos

a vós, convosco

3ª p. do plural

Eles

os, as, lhes, se

a eles, a elas, a sim, consigo

Para você entender bem o que esses pronomes fazem, precisamos voltar um
pouco no tempo e falar sobre o latim. Nesta língua, as funções sintáticas eram cha
madas de casos. Como o português é uma língua derivada do latim, alguns resquí
cios ficaram na gramática. Em outras palavras, os pronomes que são classificados
em casos já possuem funções sintáticas pré-definidas! Os pronomes pessoais do
caso reto, por exemplo, são usados em posição de sujeito. Já os pronomes pesso
ais do caso oblíquo, em geral, ocupam a posição de complementos! Isso explica o
que ocorre nos exemplos que já foram aqui apresentados. Em 2, o pronome “ele”
ficou adequado porque desempenhava a função de sujeito, mas não ficou bom em
4 porque estava em função de objeto direto. Por isso, em 5, fiz uso de um pronome
oblíquo átono de 3ª pessoa do singular (“o”) para corrigir o texto. Aqui, algumas
perguntas surgem:
ALUNO: professor, mas pronomes como ele, ela, nós, vós, eles e elas apa
recem tanto nos pessoais do caso reto como nos pessoais do caso oblíquo tônico.
Como vou diferenciá-los?
ELIAS: não sei se você percebeu, mas os pronomes oblíquos tônicos são sempre
dotados de preposição! Essa é a diferença! Nem sempre será a preposição “a”,
mas sempre haverá uma preposição!
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ALUNO: professor, os pronomes oblíquos só desempenham a função de comple
mento verbal?
ELIAS: não. Eles podem também desempenhar outras funções sintáticas, mas
isso é pouco cobrado em provas.
ALUNO: Elias, então o que cai muito em provas?
ELIAS: os pronomes oblíquos átonos, principalmente os de 3ª pessoa, desempe
nhando a função de complementos verbais (OD ou OI). Eu vou te apresentar outras
funções dos pronomes, mas só ao final do PDF – e de maneira breve! Lembre-se: o
seu objetivo aqui é aprender a resolver questões de gramática! Logo, atacaremos
aquilo que é mais frequente em provas!
Como funcionam os pronomes oblíquos átonos?
Amigo(a), vou, em um quadro simples, apresentar a você como se distribuem
os P.O.A. nas funções de complemento verbal:
Funções sintáticas dos P.O.A.
me, te, nos, vos (1ª e 2ª p.v.)

OD ou OI

o, a, os, as (3ª p.v.)

OD

lhe, lhes (3ª p.v.)

OI

se (3ª p.v.)

estudaremos no PDF “vozes verbais e funções do SE”

Os pronomes de primeira e segunda pessoas verbais desempenham tanto a
função de objeto direto quanto a de objeto indireto. Isso, claro, vai depender do
verbo a que se ligam. Veja os exemplos:
(6) Ela te encontrou na reunião.
(7) Ela te disse a verdade.
Em 6, o pronome “te” desempenha a função de OD porque quem encontra,
encontra alguém. Em 7, o mesmo pronome é OI, uma vez que quem diz, diz
algo (a verdade = OD) a alguém (te = OI). Vamos garantir o entendimento por
meio de mais um par de orações:
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(8) Ela nos viu durante o evento.
(9) Ela nos deu aquele lindo presente.

A situação é semelhante, mas agora com um pronome de primeira pessoa do
plural. Em 8, quem vê, vê alguém (por isso o pronome é OD). Já em 9, quem dá,
dá algo a alguém (por isso o pronome é OI).
Agora, eu vou ser muito sincero com você: são raras as questões de prova que
abordam pronomes oblíquos átonos de primeira ou de segunda pessoas. O grande
foco dos examinadores são os pronomes de terceira pessoa. Isso ocorre por dois
motivos: (a) são mais trabalhosos; (b) aparecem mais nos textos adotados nas
provas.
Vamos ver então como funcionam os pronomes de terceira pessoa:

(10) Ela comunicou o ocorrido aos familiares.

Com a classificação sintática dos termos da oração, podemos determinar quais
pronomes usaremos. “O ocorrido” e “aos familiares” são pessoas de que se fala –
por isso, terceira pessoa verbal. Como “o ocorrido” é um OD, devemos substituí-lo
por “o” (“ocorrido” é masculino e singular). Por sua vez, “aos familiares” é um OI
e pode ser substituído por “lhes” (“familiares” é singular). Claro que não emprega
remos os dois pronomes ao mesmo tempo (essa era uma possibilidade comum no
português arcaico). No português contemporâneo, as construções possíveis seriam:

(11) Ela comunicou-o aos familiares. (“o” = o ocorrido)

(12) Ela comunicou-lhes o ocorrido. (“lhes” = aos familiares)
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(IADES/2014) Em “deu-lhe uma bronca” (linha 6), no lugar do pronome destaca
do, poderia ser empregado o pronome o.1

(CESPE/2013) Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano,
mas um funcionário descartou a ideia, dizendo que era melhor apresentá-la em um
manicômio.
No fragmento II, estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inse
rido, logo após a forma verbal “dizendo”, o pronome lhe ― dizendo-lhe ―, ele
mento que exerceria a função de complemento indireto do verbo, retomando, por
coesão, “Marconi”.2

Agora, veja uma outra questão:
(IBFC/2011) Assinale a alternativa que indica corretamente a substituição do nome
destacado pelo pronome.
Não contei a Paulo a verdade.
a) Não contei-lhe a verdade.
b) Não lhe contei a verdade.
c) Não o contei a verdade.
d) Não contei-o a verdade.3
1

Errado. Note que, na construção, quem dá, dá algo (“uma bronca” = OD) a alguém (lhe = OI). A substi
tuição sugerida é entre pronomes de funções sintáticas distintas.

2

Certo. Pela semântica textual, é possível entender que o funcionário disse algo a Marconi. Colocar o pro
nome lhe diante de “dizendo” significa tornar explícito o objeto indireto do verbo.

3

Primeiramente, preciso que você tenha certeza de algo: “a Paulo” é o OI do verbo “contei”. Por
isso, o pronome adequado é lhe. Isso nos permite dispensar as alternativas C e D. Mas surge
uma nova dúvida: qual é a posição correta do pronome? Antes ou depois do verbo “contei”? Por
enquanto, eu vou te deixar nessa expectativa!
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2. Colocação Pronominal
Em linhas gerais, existem três posições para se colocar um P.O.A.: depois do
verbo (ênclise), antes do verbo (próclise) ou no meio do verbo (mesóclise).
Existem princípios e regras para o uso de cada uma delas. Vamos conhecê-los:
Princípios (estão acima das regras):
1. Não se usa um pronome oblíquo átono em início de frase ou após pontuação.4
2. Casos facultativos de colocação pronominal (os pronomes podem ser coloca
dos em duas das três posições previstas):
2.1. Verbos no infinitivo.
2.2. Sujeito explícito anteposto ao verbo.5

(IADES/2014)
Mande notícias do mundo de lá
Diz quem fica
Me dê um abraço, venha me apertar
Tô chegando
A colocação do pronome em “Me dê um abraço” (linha 3) está correta.6
(CESPE/2013) O filósofo francês Jacques Rancière critica a ideia de democracia que
tem estruturado nossa vida social — regida por uma ordem policial, segundo ele —,
devido ao fato de ela se distanciar do que seria sua razão de ser.
4

É possível ver P.O.A. após pontuação quando esta representa uma intercalação na oração. Ex.: O professor
chegou atrasado; ele, todavia, nos dará aula.

5

Quando há um caso de sujeito explícito anteposto ao verbo interno a uma oração subordinada, só se pode
usar a próclise, deixando, portanto, de ser um caso facultativo. Falaremos sobre isso quando chegarmos ao
período composto (em outro PDF).

6

Errado. Conforme reza o princípio 1, não se inicia uma frase com um P.O.A..
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A correção do texto seria mantida caso o pronome “se”, em vez de anteceder, pas
sasse a ocupar a posição imediatamente posterior ao verbo: devido ao fato de ela
distanciar-se.7
(CESPE/2013) O cenário se repete neste início de 2013, com a redução no nível de
água dos reservatórios.
Em “se repete”, o deslocamento do elemento “se” para depois da forma verbal —
repete-se — preservaria a correção gramatical do trecho.8

Regras
1) A ênclise é a regra geral! É a colocação em que primeiro devemos pensar! Só
que existem casos em que ela não é aplicável. São eles:
• Quando há fator de atração antes do verbo;
• Quando o verbo estiver no futuro;
• Quando o verbo estiver no particípio.

Para resolver o primeiro caso, usamos a próclise. Para o segundo, a mesóclise.
O último veremos melhor quando estudarmos a colocação pronominal em locuções
verbais.
2) A próclise é usada prioritariamente quando há um fator de atração antes do
verbo (também conhecido como fator de próclise). São algumas palavras que
atraem o pronome para perto delas, o que faz com que este fique antes do
verbo. Eis a lista de fatores de atração:
7

Certo. Questão simples: você notou que o verbo “distanciar” está no infinitivo? Conforme está em 2.1, tra
ta-se de um caso facultativo de colocação pronominal. Logo, o pronome pode ser colocado em próclise ou
em ênclise.

8

Certo. Esta questão enquadra-se no princípio 2.2. Pergunte ao verbo: quem se repete? “O cenário”, que é
o sujeito da oração. Novamente, estamos diante de mais um caso facultativo!
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• Palavras negativas (Ex.: Ele não se perdoa pelo ocorrido.)
• Advérbios (Ex.: Ontem me falaram a verdade.)
• Pronomes
–– Indefinidos (Ex.: Alguém te dará atenção.)
–– Interrogativos (Ex.: Quem lhe doou os cobertores?)
–– Relativos (Ex.: O homem que nos abordou era policial.)
• Conjunções subordinativas (Ex.: Ele disse que a ouviu atentamente.)
• Orações exclamativas ou optativas9 (Ex.: Que Jesus te acompanhe!)
• Em + gerúndio (Ex.: Em se tratando de gramática, não tenho dificuldades.)

Algumas dicas importantes sobre os fatores de atração:
a. Nenhum fator de atração é tão cobrado quanto o NÃO. Sabemos que ele é
um advérbio de negação, mas prefiro separá-lo dos advérbios, uma vez que é mui
to mais fácil reconhecê-lo como palavra negativa.
b. Todo QUE é um fator de atração. Mais tarde, você aprenderá comigo a dife
renciar as classificações dessa palavra. Por enquanto, quero que você saiba apenas
que o QUE atrai os P.O.A..
c. Os advérbios também são muito cobrados em provas, mas tome um certo
cuidado! Se o advérbio estiver isolado por pontuação, ele perde o valor atrativo!

(CESPE/2013) Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera
de temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia.
Devido à presença do advérbio “apenas” (R.18), o pronome “se” poderia ser desloca
do para imediatamente após a forma verbal “coloca”, da seguinte forma: coloca-se.10
9

Orações optativas são as que exprimem desejo (quando se deseja algo a alguém).

10

Errado. Uma palavra só é fator de atração se estiver anteposta ao verbo. Logo, “apenas” não influencia na
colocação pronominal. Além disso, veja que, antes do verbo, há uma palavra negativa.
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(CESPE/2013) Diversidade é a semente inesgotável da autenticidade e da individu
alidade humana, que se expressam na subjetividade da liberdade pessoal.
No trecho “que se expressam na subjetividade da liberdade pessoal”, o emprego
do pronome átono “se” após a forma verbal — expressam-se — prejudicaria a cor
reção gramatical do texto, dada a presença de fator de próclise na estrutura apre
sentada.11

3) Há casos em que nem próclise e nem ênclise são aplicáveis. É aí que entra a
mesóclise. Veja:

(13) Contarei uma história aos meus alunos.
Vou fazer uso do OI – que será substituído por lhes nas minhas construções
seguintes. Veja o resultado:
• Contarei-lhes uma história. (errado, pois o verbo está no futuro – não admite
ênclise)
• Lhes contarei uma história. (errado, pois fere o primeiro princípio)
• Contar-lhes-ei uma história. (certo)

A mesóclise só é aplicável a verbos no futuro! Vamos testar outras duas possi
bilidades:

(14) Eu contarei uma história aos meus alunos.
• Eu contarei-lhes uma história. (errado, pois o verbo está no futuro – não ad
mite ênclise)
11

Certo. Conforme eu disse, o QUE é sempre fator de atração. Não quero, agora, que você se preocupe em
identificar a função dele. Agora, preocupe-se apenas com a colocação do pronome.
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• Eu lhes contarei uma história. (certo, conforme o segundo princípio – sujeito
explícito)
• Eu contar-lhes-ei uma história. (certo, conforme o segundo princípio – sujeito
explícito)

(15) Eu não contarei uma história aos meus alunos.
• Eu não contarei-lhes uma história. (errado, pois o verbo está no futuro – não
admite ênclise)
• Eu não lhes contarei uma história. (certo, pois há respeito ao fator de atração)
• Eu não contar-lhes-ei uma história. (errado, pois desrespeita a presença do
fator de atração)

(CESPE/2013) O Ministério Público Federal impetrou mandado de segurança contra
a decisão do juízo singular que, em sessão plenária do tribunal do júri, indeferiu
pedido do impetrante para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta
sobre em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume a decisão do
mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se ela se expressaria em português
e, caso positiva a resposta, colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo
do auxílio do intérprete.
A posposição do pronome “se” ao verbo em “colher-se-ia” — colheria-se — com
prometeria a correção gramatical do trecho.12

Viu como é simples? Não há mistério na colocação dos P.O.A.!

12

Certo. Primeiramente, note que o verbo colheria está no futuro do pretérito, o que já inviabiliza a ênclise.
No trecho apresentado, a próclise também não é possível, na medida em que há um sinal de pontuação
anteposto ao verbo. A mesóclise é a única opção válida.
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ADENDO: adaptação fonética dos pronomes o, a, os, as.
Por uma questão de eufonia – garantir a composição de uma sonoridade
harmoniosa –, os pronomes o, a, os, as podem sofrer alterações. Veja o qua
dro abaixo:
Adaptação fonética (o, a, os, as)
Diante de verbos terminados em

Usa-se

R, S ou Z

lo, la, los, las

Sons nasais (M ou algo com ~)

no, na, nos, nas

Demais verbos

o, a, os, as

Vejamos alguns exemplos:
• É hora de deixar o apartamento. = É hora de deixá-lo.
• Fiz as tarefas. = Fi-las.
• Ele quis alguns conselhos. = Ele qui=lo.
• Fecharei minha casa com cadeado. = Fechá-la-ei com cadeado.
• Declamaram minha poesia favorita. = Declamaram-na.
• Ele propõe novas regras. = Ele propõe-nas.
• Encontrei meu filho aos prantos. = Encontrei-o aos prantos.

3. Colocação Pronominal em Locuções Verbais
A colocação pronominal em locuções verbais é ainda mais simples do que em
um único verbo! Preciso, primeiramente, que você se lembre de que uma locução
verbal é formada por verbo auxiliar + verbo principal. Vejamos as possibilidades no
esquema abaixo:
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1. Sem fator de atração antes da locução verbal:
V. aux. +

Infinitivo

V. aux. +

Gerúndio

Permitido

V. aux. +

Particípio

∅

Permitido

Permitido

Neste caso, pode-se usar o pronome antes do auxiliar, entre o auxiliar e o prin
cipal e após o principal (exceto quando este estiver no particípio). Atenção: cuidado
para não ferir o princípio 1. Veja exemplos:

(16) Eu vou encontrar novos caminhos.
• Eu os vou encontrar.
• Eu vou(-)os encontrar.
• Eu vou encontrá-los.

(17) Estou construindo uma nova casa.
• A estou construindo. (Errado. Princípio 1.)
• Estou(-)a construindo.
• Estou construindo-a.

(18) Ele tinha imprimido o documento.
• Ele o tinha imprimido.
• Ele tinha(-)o imprimido.
• Ele tinha imprimido-o. (Errado. Verbos nos particípio não aceitam ênclise.)
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Obs.:
Segundo muitos gramáticos, o emprego do hífen quando o pronome está
entre o auxiliar e o principal é facultativo.

2. Com fator de atração antes da locução verbal:

V. aux. +

Infinitivo

V. aux. +

Gerúndio

Permitido

V. aux. +

Particípio

∅

Permitido

Permitido

Neste caso, o pronome deve ser empregado antes do auxiliar ou depois do prin
cipal. Atenção: cuidado para não ferir o princípio 1. Veja exemplos:

(19) Eu não vou encontrar novos caminhos.
• Eu não os vou encontrar.
• Eu não vou encontrá-los.
(20) Já estou construindo uma nova casa.
• Já a estou construindo.
• Já estou construindo-a.

(21) Ele nunca tinha imprimido o documento.
• Ele nunca o imprimiu.
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ADENDO: apossínclise.
Sempre há um aluno para me perguntar sobre essa quarta forma de colo
cação pronominal. Ela é encontrada em registros literários antigos – e, ainda
assim, raramente. Ocorre quando há dois fatores de atração antepostos a um
verbo.
• O homem que se não respeita pode padecer.

Também seria gramaticalmente correto escrever
• O homem que não se respeita pode padecer.

De coração: acrescentei isso por curiosidade de alguns! Não é uma preocu
pação para provas.

ADENDO: outras funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos.
Conforme prometi, ao fim da unidade, apresento a você outras funções
sintáticas que os pronomes oblíquos átonos podem desempenhar. São elas:
adjunto adnominal, complemento nominal e sujeito.
1. Adjunto adnominal (sempre haverá a semântica de posse)
• Levaram-me a mala. (= Levaram a minha mala.)
• Cheirei-te os cabelos. (= Cheirei os seus cabelos.)
• A fila do banco nos tirou a paciência. (= A fila do banco tirou a nossa pa
ciência.)
• Aquela garota lhe veio ao pensamento. (= Aquela garota veio ao seu
pensamento.)
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2. Complemento nominal
• Suas ideias sempre me foram agradáveis. (= Suas ideias sempre foram
agradáveis a mim.)
• Eu sempre te serei fiel. (= Eu sempre serei fiel a ti.)
• Eles sempre nos foram próximos. (= Eles sempre foram próximos a nós.)
• A falta de fé não lhe é favorável. (= A falta de fé não é favorável a ele.)

3. Sujeito (quando há um verbo causativo ou sensitivo + infinitivo ou ge
rúndio)
Os P. O. A. só se tornam sujeitos na configuração que acima apresentei. Os
verbos causativos são mandar, deixar, fazer e os sensitivos são ver, ouvir,
sentir, olhar (verbos sinônimos desses também recebem a mesma classifica
ção). Veja, agora, os exemplos:
• Deixe-me falar de amor! (me é o sujeito do verbo “falar”)
• Mandaram-te comprar um novo par de tênis. (te é o sujeito de “comprar”)
• Ele se deixou levar pela opinião alheia. (se é sujeito de “levar”)
• Sinto-nos levitando pela sala. (nos é sujeito de “levitando”)
• Fizeram-lhes falar a verdade. (lhes é sujeito de “falar”)
• Eu os vi namorando na praça. (os é sujeito de “namorando”)


Obs.:
esse tipo de sujeito também é conhecido como sujeito acusativo.

Repito: isso pouco aparece em provas.
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O que cai, Elias?

Os pronomes oblíquos são frequentes em provas, principalmente os átonos,
pois eles são pouco usados na fala cotidiana dos brasileiros. Acerca deles, saiba
identificar quando são complementos verbais (principalmente os de terceira pessoa
verbal), substituir complementos verbais por pronomes e colocar corretamente o P.
O. A. antes, depois ou no meio do verbo. Mais uma dica importante: jamais tente
resolver uma questão de P. O. A. “com os ouvidos”. O nosso português falado atual
rejeita muitas formas gramaticalmente corretas – ou você vai ter a coragem de
me dizer que fi-los com amor ou comunicar-lhes-ia o incidente são formas naturais
para você? Você pode até achá-las bonitas, mas naturais, não! Analise a língua es
crita com as regras da língua escrita! Por fim, faço mais um comentário importante:
muitas questões com P. O. A. exigem do aluno o conhecimento de coesão, ou seja,
saber a que termo no texto o pronome se refere.
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QUESTÕES DE CONCURSO
1. (2016/FGV/SEE-PE/PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA)
– Vocês vão no cinema hoje à noite?
– Vamos, mas a gente vai sair cedo!
– Tá bom! Me esperem que eu vou com vocês!
O fragmento mostra um diálogo entre amigos, daí a presença de marcas da lingua
gem coloquial, adequada a esse tipo de situação comunicativa.
Nesse diálogo, o coloquialismo só não tem como marca
a) a regência do verbo ir com a preposição “em”.
b) o emprego de “a gente” em lugar de “nós”
c) a forma reduzida “tá” em lugar de “está”.
d) a próclise do pronome pessoal “me”
e) a utilização do pronome de tratamento “vocês”.
2. (2016/FGV/CODEBA/ADVOGADO) A frase em que o pronome pessoal lhe tem
valor possessivo é:
a) Nunca prive alguém da esperança. Pode ser tudo o que lhe resta.
b) Não é que ele não possa ver a solução. E que não lhe é possível ver o problema.
c) Assim é, se lhe parece.
d) Eu posso explicar-lhes isso, mas eu não posso entender isso por eles.
e) O certo não é priorizar o que lhe está na agenda, mas agendar suas prioridades.
3. (2015/FGV/PREFEITURA DE NITERÓI-RJ/FISCAL DE POSTURAS)
Texto 1 — Mandamentos do consumismo I
A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas ruas, nas revistas e nos
jornais — e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a
uma questão de marketing. Uma empresa de alimentos geneticamente modificados
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pode comprometer a saúde de milhões de pessoas. Não tem a menor importância,
se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre
os consumidores. Isso vale também para o refrigerante que descalcifica os ossos,
corrói os dentes, engorda e cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de jovens
exultantes sugere que, no líquido borbulhante, encontra-se o elixir da suprema
felicidade.
A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não há clipe publicitário
que deixe de valorizar um dos sete pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça,
avareza, gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina meu confrade Tomás de
Aquino (1225-1274) que são capitais os pecados que nos fazem perder a cabeça e
dos quais derivam inúmeros males.
A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o ego, como o feliz pro
prietário de um carro de linhas arrojadas ou um portador de cartão de crédito que
funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do desejo. A inveja faz as
crianças disputarem qual de suas famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o
nipônico quebrando o televisor por não ter adquirido algo de melhor qualidade. A
preguiça está a um passo dessas sandálias que convidam a um passeio de lancha
ou abrem as portas da fama com direito a uma confortável casa com piscina. A
avareza reina em todas as poupanças e no estímulo aos prêmios de carnês. A gula,
nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em
sanduíches piramidais. A luxúria, na associação entre a mercadoria e as fantasias
eróticas: a cerveja espumante identificada com mulheres que exibem seus corpos
em reduzidos biquínis. (Frei Betto, 08/05/2011)
“A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas ruas, nas revistas e nos
jornais — e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos”.
Se, em lugar do pronome “nós”, empregássemos o pronome “eles”, as formas su
blinhadas deveriam ser substituídas, respectivamente, por:
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a) lhes/lhes;
b) os/lhes;
c) lhes/os;
d) os/os;
e) a eles/a eles.
4. (2015/FGV/DPE-MT/ANALISTA – ADVOCACIA)
Texto 1
“Brasileiro adora elogio de estrangeiro. Ninguém questiona quando falam bem
da gente. Quando nos criticam, porém, a história é outra. Quem nos critica é mal
-intencionado — ou quer nos colonizar.
Se a revista Economistpublica na capa o Cristo Redentor em forma de foguete,
com a manchete ‘o Brasil decola’, é chamada de “a melhor revista do mundo”. Se
traz o mesmo Cristo Redentor voando desgovernado, com a pergunta IO Brasil es
tragou tudo? é acusada de ‘instrumento do capital internacional’.
Muito da dificuldade que encontramos em lidar com a crítica decorre de inse
gurança em relação a nossa identidade nacional. Não sabemos bem quem somos.”
(Alexandre Vidal Porto. Folha de São Paulo.)

“Ninguém questiona quando falam bem da gente. Quando nos criticam, porém, a
história é outra. Quem nos critica é mal-intencionado — ou quer nos colonizar?’.
Assinale a opção que indica o problema estrutural desse segmento do texto.
a) O emprego simultâneo de “a gente’ e “nós”.
b) O uso da forma plural “falam’ sem sujeito explícito.
c) O deslocamento de “porém/’ para o meio da frase.
d) A grafia de “mal-intencionado’ com hífen.
e) A colocação do pronome “nos” entre dois verbos.
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5. (2015/FGV/TJ-SC/ODONTÓLOGO) “Ao se apresentarem os projetos, chegou-se
à seguinte conclusão: pôr em discussão esses projetos com outros menos caros
equivaleria a julgar melhor o valor desses projetos, em vista do princípio geral que
vem julgando OS mesmos projetos”.
Transcrevendo o texto, substituindo as expressões sublinhadas por pronomes pes
soais que lhes sejam correspondentes e efetuando as alterações necessárias, as
formas adequadas seriam, respectivamente:
a) pô-los / julgar-lhes / os vem julgando;
b) por-los / julgá-los / vem julgando-os;
c) pô-los / julgar melhor o seu valor / vem-nos julgando;
d) por em discussão eles / julgar-lhes / os vem julgando;
e) por-los / julgar o seu melhor valor / vem julgando-os.
6. (2015/FGV/TJ-SC/TÉCNICO JUDICIÁRIO – AUXILIAR) Na frase “Abrace-me, meu
filho, antes de eu ir embora!” se colocada na forma negativa, a opção correta seria:
a) Não me abraces;
b) Não me abraça;
c) Não me abraças;
d) Não me abrace;
e) Não me abraceis.
7. (2015/FGV/TJ-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA)
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A frase “Deixamos eles bêbados”, dita por Hagar no segundo quadrinho do texto 6,
mostra uma linguagem coloquial; a forma adequada à norma culta seria:
a) deixamo-nos bêbados;
b) deixamos-nos bêbados;
c) os deixamos bêbados;
d) deixamo-los bêbados;
e) deixamos-los bêbados.
8. (2014/FGV/CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE-PE/ENFERMEIRO)
Texto 5 — Nossa nova língua portuguesa
Julia Michaelis, Galileu, agosto 2009
Logo que comecei a trabalhar como editora, reparei que a diferença entre a
língua falada e a escrita é maior em português do que em inglês, meu idioma na
tivo. Um estrangeiro pode passar anos sem topar com uma ênclise. De repente,
abre um livro e “paft!” As pessoas não se sentam; sentam-se. Uma porta não se
fecha; fecha-se. O ex-presidente Jânio Quadros uma vez falou “fi-lo porque qui-lo”.
Tradução: fiz porque quis — e foi por causa da ênclise falada que a frase entrou na
história.
Com base no texto 5, o ex-presidente Jânio Quadros negou várias vezes ter dito
essa frase porque, sendo ele professor de Língua Portuguesa, jamais poderia tê-la
dito em função de estar errada. Sua forma correta e mais adequada seria:
a) Fi-lo porque o quis;
b) Fiz isso porque qui-lo;
c) Porque qui-lo, o fiz;
d) Fiz isso porque isso quis;
e) Fi-lo porque quis-lhe.
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9. (2014/FGV/CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE-PE/ENFERMEIRO)
Texto 5 — Nossa nova língua portuguesa
Julia Michaelis, Galileu, agosto 2009
Logo que comecei a trabalhar como editora, reparei que a diferença entre a
língua falada e a escrita é maior em português do que em inglês, meu idioma na
tivo. Um estrangeiro pode passar anos sem topar com uma ênclise. De repente,
abre um livro e “paft!” As pessoas não se sentam; sentam-se. Uma porta não se
fecha; fecha-se. O ex-presidente Jânio Quadros uma vez falou “fi-lo porque qui-lo”.
Tradução: fiz porque quis — e foi por causa da ênclise falada que a frase entrou na
história.
A forma enclítica do pronome “o” junto ao pretérito perfeito do verbo “querer” que
mostra incorreção é:
a) Eu qui-lo;
b) Tu quiseste-o;
c) Nós quisemos-lo;
d) Vós quiseste-lo;
e) Eles quiseram-no.
10. (2014/FGV/PREFEITURA DE OSASCO – SP/AGENTE DE DEFESA CIVIL)
Os problemas do trânsito no mundo
Marisa Diniz
Atualmente o maior desafio das grandes cidades ao redor do planeta é o trânsi
to. O crescimento desnorteado das cidades, o mau planejamento, a falta de inves
timentos em infraestrutura e transporte público vêm colaborando para o aumento
da circulação de veículos, e consequentemente tem agravado o problema de con
gestionamento nos grandes centros urbanos.
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Em algumas cidades o horário do rush é sempre incerto, pois o volume de ve
ículos é sempre elevado em todos os horários. Algumas soluções para o problema
seria o investimento em meios de transportes alternativos, mas que muitas vezes
são deixados de lado por falta de recursos necessários ou projetos defasados.
A bicicleta, apesar de ser o meio de transporte mais viável aos grandes centros
urbanos, nem sempre acaba sendo o melhor e mais eficiente. Cidades onde não há
investimentos em ciclovias, sinalizações propícias, educação de trânsito e falta de
segurança acabam sendo um perigo e não uma solução.
A solução mais rápida a ser tomada é investir em transporte público de quali
dade com várias opções a fim de diminuir o volume de veículos nas principais vias
de acesso aos centros. Investimentos estes que poriam fim aos congestionamentos
em horários de grande fluxo de veículos e que proporcionariam um atrativo aos
usuários de veículos.
“...com várias opções a fim de diminuir o volume de veículos nas principais vias de
acesso aos centros”; a forma correta de substituir-se a parte sublinhada é:
a) a fim de se diminuírem;
b) para que se diminua;
c) a fim de que se diminuam;
d) no intuito de diminuírem-se;
e) embora se diminua.
11. (2014/FGV/SEDUC-AM/PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA) Assinale a opção
em que a construção frasal com objeto direto ou indireto pleonástico apresenta
erro.
a) Esta boneca, trouxe-a ontem.
b) Eu o comprei, o dicionário pretendido.
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c) A mim me parece que o tempo vai mudar.
d) A mim parece-me que nada vai mudar.
e) Eram estas as atitudes que você devia toma-las

12. (2013/FGV/CONDER/TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO)
Nossa Missão
Você e eu estamos na Terra para nos reproduzirmos. Nossa missão é transmitir
os nossos genes, multiplicar a nossa espécie e dar o fora. Tudo o mais que fazemos,
tudo a mais que nos acontece, ou é decorrência ou é passatempo. O que vem antes
e depois dos nossos anos férteis é só o prólogo e o epílogo. Se a natureza quisesse
otimizar seus métodos já nasceríamos púberes e morreríamos assim que nossos
filhos, que também nasceriam púberes, pudessem criar seus filhos (púberes) sem
a ajuda dos avós. Daria, no total, aí uns 35, 40 anos de vida, e adeus. O que resol
veria a questão demográfica do planeta e, claro, os problemas da Previdência. Mas
a Natureza nos dá o resto da vida - a infância e a velhice e todos os prazeres ex
trarreprodutivos do mundo, inclusive os sexuais - como brinde. Como um chaveiro,
um agradecimento pela nossa colaboração.
A laranjeira não existe para dar laranja, existe para produzir e espalhar sua
própria semente. A fruta não é o objetivo da planta frutífera, é o que ela usa para
carregar suas sementes, é o seu estratagema. Agradecer à laranjeira pela laranja é
não entendê-la. Ela não sabe do que nós estamos falando. Suco? Doçura? Vitamina
C? Eu?! Você e eu ficamos aí especulando sobre o que a vida quer de nós, e só o
que a vida quer é continuar. Seja em nós e na nossa prole, seja na minhoca e na
sua. Nossa missão, nossa explicação, é a mesma do rinoceronte e da anêmona. Es
tamos aqui para fazer outros iguais a nós. Isto que chamamos, carinhosamente, de
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“eu”, com suas peculiaridades e sua biografia única, não é mais do que uma laranja
personalizada. Um estratagema da Natureza, a polpa com que a Natureza protege a
nossa semente e assegura a continuação da vida. Enfim, um grande mal-entendido.
E os que passam pelo mundo sem se reproduzir? São caronas. Mas ganham o
brinde da vida assim mesmo. A Natureza não discrimina.
(VERÍSSIMO, Luis Fernando. O Globo, 22/09/2013)

“Agradecer à laranjeira pela laranja é não entendê-la”.
As alternativas a seguir apresentam formas corretas de unir a forma verbal de pre
sente do indicativo ao pronome “o” enclítico, à exceção de uma. Assinale-a.
a) Entendes-lo (tu).
b) Entende-o (ele).
c) Entendemo-lo (nós).
d) Entendei-lo (vós).
e) Entendem-no (eles)

13. (2010/FGV/PC-AP/DELEGADO DE POLÍCIA)
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A alternativa que contraria a colocação pronominal exigida pelo padrão escrito
culto é:
a) os órgãos aos quais se destinam as verbas desenvolvem projetos de segurança
pública.
b) dever-se-ia refletir sobre a construção histórica da violência.
c) não põe-se em prática uma adequada política de prevenção ao crime.
d) o jovem prefeito foi-se afirmando no cenário político.
e) o secretário vai enviar-lhe os resultados da pesquisa no início da semana.
14. (2014/FGV/PREFEITURA DE OSASCO-SP/PROFESSOR)
Texto
Desculpe, David Luiz
Os EUA tiveram uma guerra civil que custou cerca de 600 mil vidas. A Alemanha
foi derrotada duas vezes no período de 27 anos e a França foi ocupada pelos ale
mães. Outros países tiveram grandes traumas por terremotos e maremotos. Nos
sos traumas foram derrotas no futebol: para o Uruguai, em 16 de julho de 1950, e
Alemanha, em 8 de julho de 2014. Sofremos por causa dos 7 a 1 no futebol, mas
esquecemos dos 103 a zero para a Alemanha em prêmios Nobel.
A realidade social não nos traumatiza porque nossos grandes problemas foram
banalizados.
Consideramos tragédia ter o quarto melhor time de futebol do mundo, mas não
nos traumatiza quando, no dia 10 de março de 2011, a Unesco divulgou que esta
mos em 880 lugar em educação; nem quando, em 15 de março de 2013, o PNUD
divulgou que estamos em 850 lugar no Índice de Desenvolvimento Humano; ou
quando o Banco Mundial nos coloca como 80 pior país em concentração de renda;
ou ainda quando soubemos que somos 0 540 país em competitividade no mercado
mundial; ou quando o IBGE divulgou, em 27 de setembro de 2013, o aumento do
número de adultos analfabetos de 2011 a 2012.
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(...) Ao ouvir David Luiz pedir desculpas porque não foi “capaz de fazer seu povo
feliz, pelo menos no futebol”, pensei que deveria pedir desculpas a ele, porque sou
parte da seleção brasileira de líderes políticos e não consigo fazer o necessário para
facilitar a vida de cada brasileiro em busca de sua felicidade.
(Cristovam Buarque, O Globo, 26/7/2014)

“pensei que deveria pedir desculpas a ele”.
Assinale a opção que indica a frase que está estruturada de forma correta.
a) Pensei que o deveria pedir desculpas.
b) Pensei que deveria lhe pedir desculpas.
c) Pensei que deveria pedir-lhe desculpas.
d) Pensei que deveria-lhe-pedir desculpas.
e) Pensei que deveria-o pedir desculpas.
15. (FGV/2015/TJSC/ANALISTA ADMINISTRATIVO) “Ao se apresentarem os pro
jetos, chegou-se à seguinte conclusão: pôr em discussão esses projetos com ou
tros menos caros equivaleria a julgar melhor o valor desses projetos, em vista do
princípio geral que vem julgando os mesmos projetos”. Transcrevendo o texto,
substituindo as expressões sublinhadas por pronomes pessoais que lhes sejam cor
respondentes e efetuando as alterações necessárias, as formas adequadas seriam,
respectivamente:
a) pô-los / julgar-lhes / os vem julgando;
b) por-los / julgá-los / vem julgando-os;
c) pô-los / julgar melhor o seu valor / vem-nos julgando;
d) por em discussão eles / julgar-lhes / os vem julgando;
e) por-los / julgar o seu melhor valor / vem julgando-os.
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

30 de 86

LÍNGUA PORTUGUESA
Pronomes Oblíquos
Prof. Elias Santana

16. (FGV/2014/ARQUITETO)A forma verbal “lembro-me”, se colocada no plural
correspondente, deveria assumir a seguinte forma:
a) lembremos-nos;
b) lembramos-nos;
c) lembro-nos;
d) lembramo-nos;
e) lembremo-nos.
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17. (FGV/2001/SPTRANS/ESPECIALISTA EM TRANSPORTE)
A colocação pronominal está errada em
a) Todos o elogiavam.
b) O diretor não o deseja ver.
c) Nos visitarão amanhã cedo.
d) Dir-se-ia que estavam atentos.

18. (FGV/2017/TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I — ÁREA ATENDIMENTO) “Para eles,
mais do que infelizes, elas estão ansiosas... ” Nesse caso, os pronomes sublinhados
referem-se, respectivamente, a
a) meninos / meninas.
b) especialistas / crianças britânicas.
c) brasileiros / crianças brasileiras.
d) estudiosos brasileiros / crianças de hoje.
e) especialistas / crianças com menos de 8 anos.
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19. (FGV/2017/TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I — ÁREA ATENDIMENTO) Você pre
cisa comunicar a agenda de uma visita a uma autoridade que deve ser tratada
como Excelência. Assinale a opção que apresenta a frase correta.
a) “Vossa Excelência visitareis a catedral”.
b) “Vossa Excelência visitareis a catedral”.
c) “Sua Excelência ireis visitar a catedral”.
d) “Sua Excelência estareis visitando a catedral”.
e) “Vossa Excelência visitarás a catedral”.
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20. (FGV/2017/ALERJ/ESPECIALISTA LEGISLATIVO – ÁREA ARQUITETURA) In
dependentemente da posição no texto 1, se substituíssemos os complementos dos
verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos enclíticos, a única forma INADE
QUADA seria:
a) impregna a vida cotidiana / impregna-a;
b) entender os debates / entendê-los;
c) ganha destaque / ganha-o;
d) supõe um conhecimento / supõe-lo;
e) marcaram sua história / marcaram-na.
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21. (FGV/2012/SF/POLICIAL LEGISLATIVO FEDERAL) Assim, os cientistas pude
ram filmarias danças das operárias, identificaras que estavam propondo a caixa 1
ou a 2 (rosa) e contar ós votos. (L.61-64) No período acima, encontram-se
a) seis artigos, um pronome e três conjunções.
b) sete artigos, dois pronomes e duas conjunções.
c) seis artigos, dois pronomes e três conjunções.
d) seis artigos, um pronome e duas conjunções.
e) sete artigos, um pronome e três conjunções.
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22. (FGV/2012/SF/TÉCNICO LEGISLATIVO — ÁREA APOIO TÉCNICO-ADMINIS
TRATIVO) O que irrita, no Brasil, é que governantes e lobbies são rápidos para
estender a conta ao cidadão, mas muito lentos, para não dizer abúlicos, em fazer a
sua parte. (L.39-43) No período acima, as ocorrências da palavra QUE classificam
-se, respectivamente, como
a) pronome indefinido e partícula expletiva.
b) pronome relativo e conjunção integrante.
c) conjunção integrante e pronome relativo.
d) conjunção integrante e conjunção integrante.
e) pronome relativo e partícula expletiva.

23. (FGV/2012/SF/TÉCNICO LEGISLATIVO — ÁREA APOIO TÉCNICO-ADMINIS
TRATIVO) No segundo quadrinho, o pronome essa tem valor
a) anafórico.
b) catafórico.
c) dêitico.
d) relativo.
e) expletivo.
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24. (FGV/2017/ALERJ/ESPECIALISTA LEGISLATIVO — ÁREA ARQUITETURA)
“Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar
suas opiniões (votando simplesmente sim ou não) sobre três ou quatro proble
mas de interesse nacional, aos quais se acrescentam alguns tópicos especiais dos
cantões e das comunas. Esse sistema repousa sobre a iniciativa popular e sobre
o referendum, que permitem a uma minoria, respectivamente 100.000 cidadãos,
no caso da iniciativa popular, e 50.000, no caso do referendum, obrigar o conjunto
do país a se interessar sobre o que a preocupa”. O termo sublinhado no segmento
acima que mostra seu antecedente textual de forma INADEQUADA é:
a) suas / cidadãos;
b) aos quais / problemas;
c) esse sistema / votações, opiniões e tópicos especiais;
d) que / o;
e) a / iniciativa popular.
25. (FGV/2017/ALERJ/ESPECIALISTA LEGISLATIVO — ÁREA REGISTRO DE DE
BATES) O pronome demonstrativo tem frequentemente emprego anafórico; a frase
abaixo em que o pronome demonstrativo destacado NÃO se refere a uma oração é:
a) “Mesmo que a rota da minha vida me conduza a uma estrela, nem por ISSO fui
dispensado de percorrer os caminhos do mundo”. (José Saramago);
b) “Ser pobre é pecado venial; se conformar com ISSO é pecado mortal”. (Millôr
Fernandes);
c) “Minha única razão para mencionar este fato é que ISSO é irrelevante, pois não
é uma causa do crime”. (Saul Gorn);
d) “De um certo ponto em diante não há retorno. ISSO é algo que a experiência
mostra”. (F. Kafka);
e) “Contaram-me que os peixes não se importam de serem pescados pois têm san
gue frio e não sentem dor. Mas não foi um peixe que me contou ISSO”. (H. Brown).
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26. (FGV/2017/ALERJ/ESPECIALISTA LEGISLATIVO — ÁREA REGISTRO DE DE
BATES) A frase abaixo que apresenta ERRO no uso de pronome é:
a) Em se tratando de eleições, aquela foi a mais difícil;
b) Amemo-nos uns aos outros;
c) Alguém deseja segui-lo;
d) Ele foi-se afastando devagar;
e) Eu tinha examinado-o vagarosamente.
27. (FGV/2017/ALERJ/ESPECIALISTA LEGISLATIVO — ÁREA REGISTRO DE DE
BATES) A forma de abreviar-se o pronome de tratamento que está corretamente
realizada é:
a) Vossa Excelência/V. Excia.
b) Vossas Altezas/Vs. As.
c) Sua Majestade/S. M.
d) Sua Santidade/SS.SS.
e) Sua Senhoria/S. Sria.
28. (FGV/2016/COMPESA/ANALISTA DE GESTÃO — ÁREA BIOLOGO) As opções
a seguir apresentam pensamentos em que os pronomes sublinhados estabelecem
coesão com elementos anteriores. Assinale a frase em que esse referente anterior
é uma oração.
a) “Um diplomata é um sujeito que pensa duas vezes antes de não dizer nada”.
b) “A minha vontade é forte, mas a minha disposição de obedecer-lhe é fraca”.
c) “Não existe assunto desinteressante, o que existe são pessoas desinteressadas”.
d) “A dúvida é uma margarida que jamais termina de se despetalar”.
e) “Se você pensa que não tem falhas, isso já é uma”.
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29. (FGV/2016/COMPESA/ANALISTA DE GESTÃO — ÁREA BIOLOGO) Assinale
a opção que indica a frase em que o emprego do demonstrativo sublinhado está
adequado.
a) “As principais ameaças nessa vida são as pessoas que querem mudar tudo... ou
nada”.
b) “O mundo anda mudando tão rápido que aquele que diz que alguma coisa não
pode ser feita é geralmente interrompido por alguém fazendo esta coisa”.
c) “Crianças e loucos dizem a verdade. Por isso se educam essas e se encarceram
estes”.
d) “O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isto”.
e) “Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos”.
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30. (FGV/2016/IBGE/ANALISTA — ÁREA ANÁLISE DE PROJETOS) A frase abaixo
em que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado é:
a) “As capas deste livro que você leva são muito separadas”. (Ambrose Bierce);
b) “Quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, é porque um dos
dois é burro”. (Mário Quintana);
c) “Claro que a vida é bizarra. O único modo de encarar isso é fazer pipoca e des
frutar o show”. (David Gerrold);
d) “Não há nenhum lugar nessa Terra tão distante quanto ontem”. (Robert Nathan);
e) “Escritor original não é aquele que não imita ninguém, é aquele que ninguém
pode imitar”. (Chateaubriand).
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31. (FGV/2016/MPE/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO — ÁREA ADMINIS
TRATIVA) “Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias dos locais de residên
cia com os centros comerciais e os locais onde trabalham”; a frase abaixo em que
o vocábulo onde/aonde foi mal empregado é:
a) “Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café aonde vão
todas as noites para sua partida de dominó” (Balzac);
b) “Onde há casamento sem amor, vai haver amor sem casamento” (Franklin);
c) “Circo é o lugar onde se permite a cavalos, pôneis e elefantes verem homens,
mulheres e crianças bancarem idiotas” (Ambrose Bierce);
d) “As pessoas onde é difícil achar defeitos devem ser difíceis de achar” (Nouailles);
e) “Os Lusíadas se tornaram para nós um pesadelo, porque ninguém sabia onde o
diabo escondia o sujeito da oração naqueles versos retorcidos” (Fernando Sabino).
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32. (FGV/2014/DPDF/ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — ÁREA
JUDICIÁRIA) “Coloca fogo em pneus, quebra ônibus, quebra vitrines, ataca a po
lícia que, em princípio, existe para protegê-lo, joga pedra, rojão ou o que estiver à
mão para fazer suas reivindicações.” Os três primeiros termos desse segmento que
estabelecem coesão com elementos anteriores são:
a) lo / o / que.
b) que / lo / o.
c) que / o / suas.
d) lo / que / suas.
e) lo / o / que.

33. (FGV/2015/TJSC/ANALISTA ADMINISTRATIVO) “Ao se apresentarem os pro
jetos, chegou-se à seguinte conclusão: pôr em discussão esses projetos com ou
tros menos caros equivaleria a julgar melhor o valor desses projetos, em vista do
princípio geral que vem julgando os mesmos projetos”. Transcrevendo o texto,
substituindo as expressões sublinhadas por pronomes pessoais que lhes sejam cor
respondentes e efetuando as alterações necessárias, as formas adequadas seriam,
respectivamente:
a) pô-los / julgar-lhes / os vem julgando;
b) por-los / julgá-los / vem julgando-os;
c) pô-los / julgar melhor o seu valor / vem-nos julgando;
d) por em discussão eles / julgar-lhes / os vem julgando;
e) por-los / julgar o seu melhor valor / vem julgando-os.
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34. (FGV/2015/DPE/ANALISTA — ÁREA ADMINISTRADOR) O texto mostra três
ocorrências do pronome demonstrativo. I. “O primeiro desses ‘erros’...” II. “Essa
água só é indicada para consumo...” III. “Por isso é melhor usá-la...” Sobre essas
ocorrências, assinale a afirmativa inadequada.
a) Todas as ocorrências se referem a termos já citados anteriormente.
b) Os erros referidos em I são os sete erros apontados.
c) A água citada em II se refere à água da chuva armazenada em casa.
d) Em III, o demonstrativo aponta o motivo de evitar-se a água em certos casos.
e) Todas as ocorrências se referem a termos proximamente citados.
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35. (FGV/2014/FUNARTE/ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) No segundo pa
rágrafo, para referir-se às colunas da brasilidade, anunciadas no parágrafo anterior,
o cronista empregou, respectivamente, as palavras “a primeira” e “a segunda”.
Caso fossem empregados pronomes demonstrativos em substituição a esses nu
merais ordinais, as formas adequadas seriam, respectivamente:
a) esta / essa;
b) essa / aquela;
c) aquela / esta;
d) aquela / essa;
e) essa / esta.
36. (FGV/2014/FUNARTE/ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) “Aquilo que Os
car Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo (nunca se fazer amanhã
aquilo que se pode fazer depois de amanhã), não é, no Brasil, uma deliberada nor
ma de conduta, uma diretriz fundamental”. As formas sublinhadas do demonstrati
vo se justificam porque:
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a) e referem a algo bastante distante no tempo;
b) se ligam a termos afetivamente próximos;
c) se prendem a elementos textuais próximos do leitor;
d) denotam algo que está afastado do emissor e do receptor;
e) indicam algo referido de modo vago, pouco definido.
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37. (FGV/2014/FUNARTE/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) A primeira frase do
texto emprega a expressão “Desta vez”; a forma “esta” do pronome demonstrativo
se justifica porque:
a) se refere a um local próximo ao enunciador;
b) se liga a um termo referido anteriormente;
c) se prende ao último termo de uma enumeração;
d) alude a um momento presente;
e) antecipa um termo do futuro do texto.

38. (FGV/2014/FUNARTE/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) No primeiro parágra
fo há um conjunto de pronomes que se referem a elementos do texto ou da situa
ção. O elemento referido está corretamente indicado em:
a) trago-vos – o autor e leitores do texto;
b) que possa – o leitor individual do texto;
c) Falam-nos – os leitores do texto;
d) sua leitura – leitura do texto da prova;
e) nossas vidas – vidas dos livros lidos.
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39. (FGV/2014/DETRAN/ANALISTA DE TRÂNSITO) “Quanto aos alagamentos,
ocorrem por falta de algum serviço ou obra, esta já prevista”. O emprego do pro
nome demonstrativo sublinhado se justifica porque
a) se refere ao primeiro de dois elementos citados anteriormente.
b) se prende a um elemento que ocorre na atualidade.
c) se liga ao último de dois elementos antes referidos.
d) indica uma realidade que ainda vai ser citada.
e) aponta para um termo oculto por elipse.

40. (FGV/2014/DETRAN/ANALISTA DE TRÂNSITO) “Um amigo conta a situação
na sua rua: os galhos de uma árvore cresceram muito e encostaram no transfor
mador; quando chove com vento, os galhos vão batendo no transformador, já mo
lhado, até desligá-lo. Sempre acontece isso”. Assinale a alternativa em que ocorre
um comentário correto sobre os componentes desse segmento do texto.
a) o possessivo “sua” indica somente uma posse afetiva.
b) o conectivo “de” tem presença solicitada pelo substantivo “galhos”.
c) o conectivo “e” mostra oposição entre “cresceram” e “encostaram”.
d) o conectivo “com” indica instrumento.
e) o termo “até” mostra finalidade.
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41. (FGV/2014/ARQUITETO) A forma verbal “lembro-me”, se colocada no plural
correspondente, deveria assumir a seguinte forma:
a) lembremos-nos;
b) lembramos-nos;
c) lembro-nos;
d) lembramo-nos;
e) lembremo-nos.
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42. (FGV/2014/CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO — CGE/AUDITOR DO ES
TADO — ÁREA CONTROLADOR) A fala do menino inclui a frase “Eu quero ir para
esse lugar aí...”. Nesse caso, emprega-se a forma esse do demonstrativo porque
a) se refere a algo distante no tempo.
b) se refere a algo distante no espaço.
c) se refere a algo socialmente distante.
d) se refere a algo anteriormente expresso.
e) se refere a algo dito ironicamente.
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43. (FGV/2013/MPE/ANALISTA — ÁREA DIREITO) “Neste segundo caso, com di
reito a vestidos nas noivas e beijos enfileirados lado a lado. Esse fato não provocou
o menor alvoroço na sociedade como causa a manifestação de afeto entre duas
pessoas do mesmo sexo”. A observação correta sobre o emprego dos demonstrati
vos sublinhados é:
a) A forma “neste” é incorreta, pois se refere a um termo anterior e, por isso mes
mo, deveria assumir a forma “nesse”.
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b) A forma “esse” é incorreta, já que se refere a um termo imediatamente anterior
e, por isso, a forma correta seria “este”.
c) A forma “esse” é correta, visto que se refere a um fato que ocorre no presente,
tendo em vista o momento de elaboração do texto.
d) A forma “neste” está correta, pois se refere ao elemento mais próximo, entre
dois termos anteriores.
e) As duas formas estão corretas pois se referem, respectivamente, a termos pró
ximos do falante e do interlocutor.
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44. (FGV/2013/TJAM/AUXILIAR JUDICIÁRIO) “Israel se segura para não usar
seus foguetes para destruir as bombas nucleares que o Irã está ou não está cons
truindo, Índia e Paquistão vivem comparando seus respectivos arsenais nucleares
como guris comparam seus pipis, a França e a Inglaterra têm a bomba...”. O refe
rente do pronome destacado no fragmento de texto acima está corretamente iden
tificado, à exceção de um. Assinale-o.
a) se / Israel.
b) seus / Israel.
c) que / foguetes.
d) seus / Índia e Paquistão.
e) seus / guris.
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45. (FGV/2013/SEGEP/AGENTE PENINTENCIÁRIO) Assinale a alternativa em que
o pronome relativo sublinhado tem seu antecedente incorretamente indicado.
a) “O projeto consiste em um complexo prisional suspenso no ar, o que em teoria
dificultaria as tentativas de fuga...” / o.
b) “... devido à altura potencialmente fatal de uma queda e à visibilidade que o
fugitivo teria aos olhos dos pedestres na parte de baixo”. / queda.
c) “A cadeia ainda teria espaços para manter um campo de agricultura, onde os
detentos poderiam trabalhar...” / campo.
d) “...o teórico social Jeremy Betham projetou uma instituição que manteria todas
as celas em um local circular...” / instituição.
e) “Outra solução criativa foi pensada e realizada na Austrália, onde um centro de
detenção foi elaborado...” / Austrália.
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“O dever dos juízes é fazer justiça; | sua profissão, a de deferi-la”
(La Bruyère)

46. (FGV/2012/PM/SOLDADO COMBATENTE) Nessa frase, o segundo segmento
traz três termos que repetem termos anteriores; tais termos são, respectivamente:
a) profissão / a / la.
b) sua / a / la.
c) sua / profissão / a.
d) sua / profissão / la.
e) profissão / a / de.
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47. (FGV/2006/MINC/ANALISTA — ÁREA ADMINISTRAÇÃO) O pronome Esse
(L.40) tem, no texto I, valor:
a) díctico.
b) catafórico.
c) anafórico.
d) metafórico.
e) resumitivo.
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48. (FGV/2006/POTIGÁS/ADMINISTRADOR) A diplomacia é exatamente isto: a
arte de usar sinais e palavras para manifestar agrados e desagrados, defender
interesses e estabelecer limites, construir respeito recíproco e negociar parcerias.
(L.37-40) O pronome destacado no trecho acima exerce função:
a) anafórica.
b) dêitica.
c) epanafórica.
d) catafórica.
e) díctica.
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49. (FGV/2006/MINC/TÉCNICO — ÁREA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL)
O pronome Esse (L.40) tem, no texto I, valor:
a) díctico.
b) catafórico.
c) anafórico.
d) metafórico.
e) resumitivo.
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50. (FGV/2006/POTIGÁS/AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ESCRITURÁRIO) Assina
le a alternativa em que se tenha cometido equívoco na associação do pronome
grifado ao termo a que se refere.
a) expulsou-o (L.2) – Plutão
b) Ela optou (L.11) – UAI
c) sua lancinante simetria (L.24) – Sistema
d) conduzi-las (L.37) – imagens
e) seu núcleo (L.43) – planeta
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51. (FGV/2004/BESC/ADVOGADO) “Mas, enquanto isso, no mercado financeiro,
os bancos pensam em como superar um dilema.” (L.3-4) O pronome grifado na
frase acima exerce uma função anafórica. Assinale a alternativa em que isso NÃO
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ocorra.
a) Chegamos no dia 23 às 22 horas. Nessa noite, as estrelas pareciam brilhar mais
do que o costume.
b) Nossas dúvidas residem nisto: não saber equacionar problemas.
c) Os sistemas de busca estão atualizados. Em tais sistemas, é possível selecionar
o idioma de preferência.
d) Nada há para julgar. Isso resolve mais facilmente o nosso problema.
e) Os amantes e os amados vivem em desencontros. Estes vivem, sem dúvida,
mais perdidos que aqueles.

Do Contrato Estimatório Art. 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega
bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o
preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa con
signada.
52. (FGV/2004/BESC/ADVOGADO) Pela leitura do texto II, percebe-se a impor
tância do uso correto dos pronomes oblíquos. Assinale a alternativa em que isso
NÃO tenha ocorrido.
a) O chefe encontrou a secretária no corredor e pagou-a ali mesmo.
b) Cabia-lhe o direito de reaver o documento.
c) Os pacientes esperavam que o médico os assistisse com urgência.
d) Ele não lhe perdoou a dívida.Ela lembrava-lhe a boa infância.
e) Ela lembrava-lhe a boa infância.

53. (FGV/2002/ESPECIALISTA EM TRANSPORTE) Assinale a alternativa em que
o pronome “lhe” tem o mesmo valor significativo que em: “Beijaram-lhe as mãos
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com grati-dão”.
a) As casas eram-lhe estranhas.
b) Perto da praia, faltaram-lhe as forças.
c) Os estilhaços feriram-lhe as pernas.
d) Contei-lhe as minhas peripécias.
54. (FGV/2002/MPE/AGENTE TÉCNICO — ÁREA ADMINISTRAÇÃO) Assinale a al
ternativa em que a preposição utilizada antes de cuja NÃO é a correta.
a) Ele é o cronista sobre cuja prosa escrevi alguns artigos.
b) Ele é o cronista de cuja prosa já me pronunciei.
c) Ele é o cronista com cuja prosa mais me entretenho.
d) Ele é o cronista a cuja prosa já fiz reparos.
e) Ele é o cronista por cuja prosa mais me interesso.
55. (FGV/2002/PRODAM/TÉCNICO — ÁREA SEGURANÇA DO TRABALHO) Assi
nale a única alternativa correta quanto ao emprego de pronomes:
a) É difícil para mim dizer o que eles desejam.
b) Não pode-se nem avaliar o que tanto discutem.
c) É-nos penoso trabalhar contigo porque você é exigente e nada do que pedistes
agradou-lhe.
d) Para eu fazer isto agora não vai dar.
56. (FGV/2002/TÉCNICO — ÁREA SOM) Em qual frase devemos usar o pronome
“o”, e não o “lhe”?
a) Respondi-____ que não.
b) O filho obedecia-___ em tudo.
c) Eu _____ perdôo, meu filho.
d) Acho ____ razoável.
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57. (FGV/2002/PSICÓLOGO) Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo
átono NÃO está devidamente colocado:
a) Nada disse-me meu chefe.
b) Meu chefe não me disse nada.
c) Nunca me deixe falando sozinha.
d) Jamais me deixe falando sozinha.

58. (FGV/2001/SPTRANS/ESPECIALISTA EM TRANSPORTE) A colocação prono
minal está errada em
a) Todos o elogiavam.
b) O diretor não o deseja ver.
c) Nos visitarão amanhã cedo.
d) Dir-se-ia que estavam atentos.
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GABARITO
1. e

25. c

49. c

2. e

26. e

50. d

3. d

27. c

51. b

4. a

28. e

52. a

5. a

29. e

53. a

6. d

30. a

54. b

7. d

31. d

55. a

8. a

32. b

56. d

9. c

33. a

57. a

10. b

34. e

58. a

11. e

35. c

12. a

36. e

13. c

37. d

14. c

38. c

15. a

39. c

16. d

40. a

17. a

41. d

18. b

42. d

19. b

43. d

20. d

44. c

21. c

45. b

22. b

46. b

23. c

47. c

24. e

48. d
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QUESTÕES COMENTADAS
1. (2016/FGV/SEE-PE/PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA)
– Vocês vão no cinema hoje à noite?
– Vamos, mas a gente vai sair cedo!
– Tá bom! Me esperem que eu vou com vocês!
O fragmento mostra um diálogo entre amigos, daí a presença de marcas da lingua
gem coloquial, adequada a esse tipo de situação comunicativa.
Nesse diálogo, o coloquialismo só não tem como marcar
a) a regência do verbo ir com a preposição “em”.
b) o emprego de “a gente” em lugar de “nós”
c) a forma reduzida “tá” em lugar de “está”.
d) a próclise do pronome pessoal “me”
e) a utilização do pronome de tratamento “vocês”.

Letra e.
Como já sabemos, o verbo ir exige a presença da preposição a, e não em. O uso
de “a gente”, em referência à primeira pessoa do plural, também configura um co
loquialismo. A redução da forma verbal estar é frequente em linguagem coloquial.
Apesar de corriqueiro, o emprego do pronome em início de oração é uma agrama
ticalidade.

2. (2016/FGV/CODEBA/ADVOGADO) A frase em que o pronome pessoal lhe tem
valor possessivo é:
a) Nunca prive alguém da esperança. Pode ser tudo o que lhe resta.
b) Não é que ele não possa ver a solução. E que não lhe é possível ver o problema.
c) Assim é, se lhe parece.
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d) Eu posso explicar-lhes isso, mas eu não posso entender isso por eles.
e) O certo não é priorizar o que lhe está na agenda, mas agendar suas prioridades.
Letra e.
O trecho presente nesta alternativa é equivalente a “o certo não é priorizar o
que está na sua agenda”. Por isso, há uma equivalência possessiva.

3. (2015/FGV/PREFEITURA DE NITERÓI-RJ/FISCAL DE POSTURAS)
Texto 1 — Mandamentos do consumismo I
A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas ruas, nas revistas e nos
jornais — e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a
uma questão de marketing. Uma empresa de alimentos geneticamente modificados
pode comprometer a saúde de milhões de pessoas. Não tem a menor importância,
se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre
os consumidores. Isso vale também para o refrigerante que descalcifica os ossos,
corrói os dentes, engorda e cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de jovens
exultantes sugere que, no líquido borbulhante, encontra-se o elixir da suprema
felicidade.
A sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não há clipe publicitário
que deixe de valorizar um dos sete pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça,
avareza, gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina meu confrade Tomás de
Aquino (1225-1274) que são capitais os pecados que nos fazem perder a cabeça e
dos quais derivam inúmeros males.
A soberba faz-se presente na publicidade que exalta o ego, como o feliz pro
prietário de um carro de linhas arrojadas ou um portador de cartão de crédito que
funciona como a chave capaz de abrir todas as portas do desejo. A inveja faz as
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crianças disputarem qual de suas famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o
nipônico quebrando o televisor por não ter adquirido algo de melhor qualidade. A
preguiça está a um passo dessas sandálias que convidam a um passeio de lancha
ou abrem as portas da fama com direito a uma confortável casa com piscina. A
avareza reina em todas as poupanças e no estímulo aos prêmios de carnês. A gula,
nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em
sanduíches piramidais. A luxúria, na associação entre a mercadoria e as fantasias
eróticas: a cerveja espumante identificada com mulheres que exibem seus corpos
em reduzidos biquínis. (Frei Betto, 08/05/2011)
“A publicidade cerca-nos de todos os lados - na TV, nas ruas, nas revistas e nos
jornais — e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos”.
Se, em lugar do pronome “nós”, empregássemos o pronome “eles”, as formas su
blinhadas deveriam ser substituídas, respectivamente, por:
a) lhes/lhes;
b) os/lhes;
c) lhes/os;
d) os/os;
e) a eles/a eles.
Letra d.
O que essa questão quer: ao trocar “nós” por eles, há uma mudança da primeira
pessoa do plural para a terceira pessoa do plural. Com isso, os demais pronomes
também precisam ser alterados. Como, nas duas ocorrências, o pronome oblíquo
“nos” exerce a função de objeto direto, a substituição natural, com a mudança de
pessoa de discurso, seria por os, nos dois casos.
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4. (2015/FGV/DPE-MT/ANALISTA – ADVOCACIA)
Texto 1
“Brasileiro adora elogio de estrangeiro. Ninguém questiona quando falam bem
da gente. Quando nos criticam, porém, a história é outra. Quem nos critica é mal
-intencionado — ou quer nos colonizar.
Se a revista Economistpublica na capa o Cristo Redentor em forma de foguete,
com a manchete ‘o Brasil decola’, é chamada de “a melhor revista do mundo”. Se
traz o mesmo Cristo Redentor voando desgovernado, com a pergunta IO Brasil es
tragou tudo? é acusada de ‘instrumento do capital internacional’.
Muito da dificuldade que encontramos em lidar com a crítica decorre de inse
gurança em relação a nossa identidade nacional. Não sabemos bem quem somos.”
(Alexandre Vidal Porto. Folha de São Paulo.)

“Ninguém questiona quando falam bem da gente. Quando nos criticam, porém, a
história é outra. Quem nos critica é mal-intencionado — ou quer nos colonizar?’.
Assinale a opção que indica o problema estrutural desse segmento do texto.
a) O emprego simultâneo de “a gente’ e “nós”.
b) O uso da forma plural “falam’ sem sujeito explícito.
c) O deslocamento de “porém/’ para o meio da frase.
d) A grafia de “mal-intencionado’ com hífen.
e) A colocação do pronome “nos” entre dois verbos.

Letra a.
Por uma questão de uniformidade de tratamento, em um texto, ou emprega-se
“nós” (que concorda com a primeira pessoa do plural) ou “a gente” (que concorda
com a terceira pessoa do singular). O uso da forma verbal “falam” apenas revela a
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existência de um sujeito indeterminado. O deslocamento de “porém” também não
é um problema, desde que feito com a devida pontuação. “Mal-intencionado” é re
almente grafado com hífen. Além disso, a colocação pronominal está correta, uma
vez que o verbo no infinitivo “colonizar” admite tanto a próclise quanto a ênclise.

5. (2015/FGV/TJ-SC/ODONTÓLOGO) “Ao se apresentarem os projetos, chegou-se
à seguinte conclusão: pôr em discussão esses projetos com outros menos caros
equivaleria a julgar melhor o valor desses projetos, em vista do princípio geral que
vem julgando OS mesmos projetos”.
Transcrevendo o texto, substituindo as expressões sublinhadas por pronomes pes
soais que lhes sejam correspondentes e efetuando as alterações necessárias, as
formas adequadas seriam, respectivamente:
a) pô-los / julgar-lhes / os vem julgando;
b) por-los / julgá-los / vem julgando-os;
c) pô-los / julgar melhor o seu valor / vem-nos julgando;
d) por em discussão eles / julgar-lhes / os vem julgando;
e) por-los / julgar o seu melhor valor / vem julgando-os.

Letra a.
A questão sugere a substituição de complementos por pronomes. No primeiro caso,
“esses projetos” é um objeto direto. Por esse motivo, a substituição correta seria
pô-los. No segundo caso, como “desses projetos” é um complemento preposicio
nado, optamos pela forma julgar-lhes. Por fim, “mesmos projetos” também é um
objeto direto. Note, portanto, que o pronome oblíquo ficou em posição proclítica,
em função do fator de atração “que”.
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6. (2015/FGV/TJ-SC/TÉCNICO JUDICIÁRIO – AUXILIAR) Na frase “Abrace-me, meu
filho, antes de eu ir embora!” se colocada na forma negativa, a opção correta seria:
a) Não me abraces;
b) Não me abraça;
c) Não me abraças;
d) Não me abrace;
e) Não me abraceis.

Letra d.
A única alteração provocada pela inserção de um advérbio de negação no início da
oração é a mudança de posição do pronome “me”, que deverá passar à posição
proclítica.

7. (2015/FGV/TJ-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA)

A frase “Deixamos eles bêbados”, dita por Hagar no segundo quadrinho do texto 6,
mostra uma linguagem coloquial; a forma adequada à norma culta seria:
a) deixamo-nos bêbados;
b) deixamos-nos bêbados;
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c) os deixamos bêbados;
d) deixamo-los bêbados;
e) deixamos-los bêbados.

Letra d.
Para corrigir a frase, é preciso trocar o pronome pessoal do caso reto (que está
desempenhando equivocadamente a função de objeto direto) por um pronome
oblíquo. É preciso também lembrar-se de que, como o verbo “deixamos” termina
em S, o correto é empregar o pronome los.

8. (2014/FGV/CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE-PE/ENFERMEIRO)
Texto 5 — Nossa nova língua portuguesa
Julia Michaelis, Galileu, agosto 2009
Logo que comecei a trabalhar como editora, reparei que a diferença entre a
língua falada e a escrita é maior em português do que em inglês, meu idioma na
tivo. Um estrangeiro pode passar anos sem topar com uma ênclise. De repente,
abre um livro e “paft!” As pessoas não se sentam; sentam-se. Uma porta não se
fecha; fecha-se. O ex-presidente Jânio Quadros uma vez falou “fi-lo porque qui-lo”.
Tradução: fiz porque quis — e foi por causa da ênclise falada que a frase entrou na
história.
Com base no texto 5, o ex-presidente Jânio Quadros negou várias vezes ter dito
essa frase porque, sendo ele professor de Língua Portuguesa, jamais poderia tê-la
dito em função de estar errada. Sua forma correta e mais adequada seria:
a) Fi-lo porque o quis;
b) Fiz isso porque qui-lo;
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c) Porque qui-lo, o fiz;
d) Fiz isso porque isso quis;
e) Fi-lo porque quis-lhe.
Letra a.
O grande problema dessa famosa frase é que o vocábulo “porque”, sendo uma
conjunção subordinativa causal, funciona como fator de atração. Logo, o segundo
pronome deveria estar em posição proclítica.

9. (2014/FGV/CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE-PE/ENFERMEIRO)
Texto 5 — Nossa nova língua portuguesa
Julia Michaelis, Galileu, agosto 2009
Logo que comecei a trabalhar como editora, reparei que a diferença entre a
língua falada e a escrita é maior em português do que em inglês, meu idioma na
tivo. Um estrangeiro pode passar anos sem topar com uma ênclise. De repente,
abre um livro e “paft!” As pessoas não se sentam; sentam-se. Uma porta não se
fecha; fecha-se. O ex-presidente Jânio Quadros uma vez falou “fi-lo porque qui-lo”.
Tradução: fiz porque quis — e foi por causa da ênclise falada que a frase entrou na
história.
A forma enclítica do pronome “o” junto ao pretérito perfeito do verbo “querer” que
mostra incorreção é:
a) Eu qui-lo;
b) Tu quiseste-o;
c) Nós quisemos-lo;
d) Vós quiseste-lo;
e) Eles quiseram-no.
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Letra c.
Para empregar o pronome “lo” junto ao verbo “quisemos”, é necessário eliminar o -S,
da seguinte forma: quisemo-lo.

10. (2014/FGV/PREFEITURA DE OSASCO – SP/AGENTE DE DEFESA CIVIL)
Os problemas do trânsito no mundo
Marisa Diniz
Atualmente o maior desafio das grandes cidades ao redor do planeta é o trânsi
to. O crescimento desnorteado das cidades, o mau planejamento, a falta de inves
timentos em infraestrutura e transporte público vêm colaborando para o aumento
da circulação de veículos, e consequentemente tem agravado o problema de con
gestionamento nos grandes centros urbanos.
Em algumas cidades o horário do rush é sempre incerto, pois o volume de ve
ículos é sempre elevado em todos os horários. Algumas soluções para o problema
seria o investimento em meios de transportes alternativos, mas que muitas vezes
são deixados de lado por falta de recursos necessários ou projetos defasados.
A bicicleta, apesar de ser o meio de transporte mais viável aos grandes centros
urbanos, nem sempre acaba sendo o melhor e mais eficiente. Cidades onde não há
investimentos em ciclovias, sinalizações propícias, educação de trânsito e falta de
segurança acabam sendo um perigo e não uma solução.
A solução mais rápida a ser tomada é investir em transporte público de quali
dade com várias opções a fim de diminuir o volume de veículos nas principais vias
de acesso aos centros. Investimentos estes que poriam fim aos congestionamentos
em horários de grande fluxo de veículos e que proporcionariam um atrativo aos
usuários de veículos.
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“...com várias opções a fim de diminuir o volume de veículos nas principais vias de
acesso aos centros”; a forma correta de substituir-se a parte sublinhada é:
a) a fim de se diminuírem;
b) para que se diminua;
c) a fim de que se diminuam;
d) no intuito de diminuírem-se;
e) embora se diminua.

Letra b.
Para analisar corretamente esta questão, é preciso entender que, com a reescrita,
a expressão “o volume de veículos” passar a ser sujeito do verbo diminuir (basta
perguntar: o que se diminui?). Com isso, sabemos que o referido verbo só poderá
se manifestar no singular (o que elimina as letras A, C e D). Nos dois casos restan
tes, a colocação pronominal está adequada, pois tanto “para que” quanto “embora”
funcionam como fator de atração. O último detalhe é analisar que “a fim de” e “para
que” são sinônimos.

11. (2014/FGV/SEDUC-AM/PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA) Assinale a opção
em que a construção frasal com objeto direto ou indireto pleonástico apresenta
erro.
a) Esta boneca, trouxe-a ontem.
b) Eu o comprei, o dicionário pretendido.
c) A mim me parece que o tempo vai mudar.
d) A mim parece-me que nada vai mudar.
e) Eram estas as atitudes que você devia toma-las
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Letra e.
Para começar, é preciso que você entenda que um objeto direto ou indireto pleo
nástico é aquele que se repete duas vezes em uma mesma oração. O erro da letra
E é simples: com o uso do pronome oblíquo “las”, é necessário empregar o acento
agudo, da seguinte forma: tomá-las.

12. (2013/FGV/CONDER/TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO)
Nossa Missão
Você e eu estamos na Terra para nos reproduzirmos. Nossa missão é transmitir
os nossos genes, multiplicar a nossa espécie e dar o fora. Tudo o mais que fazemos,
tudo a mais que nos acontece, ou é decorrência ou é passatempo. O que vem antes
e depois dos nossos anos férteis é só o prólogo e o epílogo. Se a natureza quisesse
otimizar seus métodos já nasceríamos púberes e morreríamos assim que nossos
filhos, que também nasceriam púberes, pudessem criar seus filhos (púberes) sem
a ajuda dos avós. Daria, no total, aí uns 35, 40 anos de vida, e adeus. O que resol
veria a questão demográfica do planeta e, claro, os problemas da Previdência. Mas
a Natureza nos dá o resto da vida - a infância e a velhice e todos os prazeres ex
trarreprodutivos do mundo, inclusive os sexuais - como brinde. Como um chaveiro,
um agradecimento pela nossa colaboração.
A laranjeira não existe para dar laranja, existe para produzir e espalhar sua
própria semente. A fruta não é o objetivo da planta frutífera, é o que ela usa para
carregar suas sementes, é o seu estratagema. Agradecer à laranjeira pela laranja
é não entendê-la. Ela não sabe do que nós estamos falando. Suco? Doçura? Vita
mina C? Eu?! Você e eu ficamos aí especulando sobre o que a vida quer de nós, e
só o que a vida quer é continuar. Seja em nós e na nossa prole, seja na minhoca e
na sua. Nossa missão, nossa explicação, é a mesma do rinoceronte e da anêmona.
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Estamos aqui para fazer outros iguais a nós. Isto que chamamos, carinhosamente,
de “eu”, com suas peculiaridades e sua biografia única, não é mais do que uma
laranja personalizada. Um estratagema da Natureza, a polpa com que a Natureza
protege a nossa semente e assegura a continuação da vida. Enfim, um grande
mal-entendido.
E os que passam pelo mundo sem se reproduzir? São caronas. Mas ganham o
brinde da vida assim mesmo. A Natureza não discrimina.
(VERÍSSIMO, Luis Fernando. O Globo, 22/09/2013)

“Agradecer à laranjeira pela laranja é não entendê-la”.
As alternativas a seguir apresentam formas corretas de unir a forma verbal de pre
sente do indicativo ao pronome “o” enclítico, à exceção de uma. Assinale-a.
a) Entendes-lo (tu).
b) Entende-o (ele).
c) Entendemo-lo (nós).
d) Entendei-lo (vós).
e) Entendem-no (eles)

Letra a.
Situação semelhante à de outra questão explorada pela FGV. Como o verbo termina
em -S, esta consoante deve ser retirada para a correta colocação do pronome “lo”:
entende-lo.
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13. (2010/FGV/PC-AP/DELEGADO DE POLÍCIA)
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A alternativa que contraria a colocação pronominal exigida pelo padrão escrito
culto é:
a) os órgãos aos quais se destinam as verbas desenvolvem projetos de segurança
pública.
b) dever-se-ia refletir sobre a construção histórica da violência.
c) não põe-se em prática uma adequada política de prevenção ao crime.
d) o jovem prefeito foi-se afirmando no cenário político.
e) o secretário vai enviar-lhe os resultados da pesquisa no início da semana.
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Letra c.
O fator de atração “não” exige que o pronome “se” seja colocado em posição pro
clítica. Na letra A, houve respeito ao fator de atração. Na letra B, a mesóclise está
adequada ao futuro do pretérito. Na letra D, a locução verbal admite a colocação do
pronome entre o verbo auxiliar e o principal. Na letra E, o verbo no infinitivo admite
tanto a próclise quanto a ênclise.

14. (2014/FGV/PREFEITURA DE OSASCO-SP/PROFESSOR)
Texto
Desculpe, David Luiz
Os EUA tiveram uma guerra civil que custou cerca de 600 mil vidas. A Alemanha
foi derrotada duas vezes no período de 27 anos e a França foi ocupada pelos ale
mães. Outros países tiveram grandes traumas por terremotos e maremotos. Nos
sos traumas foram derrotas no futebol: para o Uruguai, em 16 de julho de 1950, e
Alemanha, em 8 de julho de 2014. Sofremos por causa dos 7 a 1 no futebol, mas
esquecemos dos 103 a zero para a Alemanha em prêmios Nobel.
A realidade social não nos traumatiza porque nossos grandes problemas foram
banalizados.
Consideramos tragédia ter o quarto melhor time de futebol do mundo, mas não
nos traumatiza quando, no dia 10 de março de 2011, a Unesco divulgou que esta
mos em 880 lugar em educação; nem quando, em 15 de março de 2013, o PNUD
divulgou que estamos em 85

0

lugar no Índice de Desenvolvimento Humano; ou

quando o Banco Mundial nos coloca como 80 pior país em concentração de renda;
ou ainda quando soubemos que somos 0 540 país em competitividade no mercado
mundial; ou quando o IBGE divulgou, em 27 de setembro de 2013, o aumento do
número de adultos analfabetos de 2011 a 2012.
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(...) Ao ouvir David Luiz pedir desculpas porque não foi “capaz de fazer seu povo
feliz, pelo menos no futebol”, pensei que deveria pedir desculpas a ele, porque sou
parte da seleção brasileira de líderes políticos e não consigo fazer o necessário para
facilitar a vida de cada brasileiro em busca de sua felicidade.
(Cristovam Buarque, O Globo, 26/7/2014)

“pensei que deveria pedir desculpas a ele”.
Assinale a opção que indica a frase que está estruturada de forma correta.
a) Pensei que o deveria pedir desculpas.
b) Pensei que deveria lhe pedir desculpas.
c) Pensei que deveria pedir-lhe desculpas.
d) Pensei que deveria-lhe-pedir desculpas.
e) Pensei que deveria-o pedir desculpas.

Letra c.
Primeiramente, é preciso entender que a expressão “a ele” funciona como objeto
indireto do verbo “pedir” (portanto, devemos optar pelo pronome lhe, o que elimi
na as letras A e E). A letra B está errada, pois, como há um fator de atração antes
da locução verbal, o pronome não pode ficar entre o auxiliar e o principal. A letra D
também está errada (basta olhar os dois hifens).
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