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Simulado de Português – Morfologia Parte II 
(VUNESP/AresPCJ-SP/2018) 

01) O pronome destacado está empregado de acordo com a norma-padrão em: 
Você pode fazer transações on-line, mas faça “elas” em sites autorizados. 

Comentário: 
 
Você pode fazer transações on-line, mas faça elas em sites autorizados. (Errado) 
 
Você pode fazer transações on-line, mas faça-as em sites autorizados. (Correto) 
 
Os pronomes retos não podem ser utilizados como complemento verbal. 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
02) “Aquele” jogo do Liverpool foi inesquecível, “esse” foi inacreditável.  
“Aquele” é considerado um pronome adjetivo e “esse” é classificado como um pronome substantivo. 

Comentário: 
 

Pronome 

Tem a função de representar ou acompanhar um substantivo. 
 
Pronomes Adjetivos: Ocorre quando acompanham um substantivo. 
 
Pronomes Substantivos: Ocorre quando substituem o substantivo. 
 
Ex: Esse caderno é de José, aquele é de Maria. 
 
Esse: Pronome demonstrativo Adjetivo. 
 
Aquele: Pronome Substantivo. 

 
Gabarito: Correto. 

(FEPESE/Prefeitura de Fraiburgo - SC/2017) 
03) Os pronomes “eu e tu” não podem vir regidos de preposição. Assim, está correta a frase: “Nada houve 
entre mim e ti”. 

Comentário: 
 

Preposição “entre” 

Usar pronomes oblíquos tônicos, e não retos. 
 
Ex: Não há mais nada entre mim e ti. 
 
Ex: Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela. 
 
Ex: Não se comprovou qualquer ligação entre eu e ela. (Errado) 
 
Se o pronome for sujeito, é possível usar o pronome reto. 
 
Ex: Entre eu jogar e você cantar, prefiro jogar. 
 
É possível utilizar o pronome reto após preposições acidentais ou palavras denotativas. 
 
Ex: Com raiva, mina mãe maltrata até eu.  
 
Até: Palavra denotativa de inclusão. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/EMAP/2018) 
04) A respeito das estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA, julgue o próximo item. 
Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho “que ele poderia ter-me absolvido” (l. 
24 e 25) poderia ser assim reescrito: que ele poderia ter absolvido-me. 

Comentário: 
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Não é possível a utilização de ênclise após verbos no particípio (verbos terminados com ado/ido ou formas 
irregulares). 
 
Ex: José tem-me surpreendido. (Correto) 
 
Ex: José tem surpreendido-me. (Errado) 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/Instituto Hospital Base do Distrito Federal/2018) 
05) Às vezes, é menos grave do que se dizia. 
Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele veiculadas, julgue o 
próximo item. 
A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se deslocasse a partícula “se”, em “se dizia” (ℓ.1), para 
imediatamente após a forma verbal: dizia-se. 

Comentário: 
 
A próclise é utilizada, obrigatoriamente, quando se tratar de conjunções subordinadas.  No caso apresentado, 
a expressão “do que” é considerada uma conjunção subordinada adverbial comparativa. Com isso, não é 
possível o uso da ênclise. 
 
                                 Termo atrativo 
Às vezes, é menos grave do que se dizia. 
                                               Próclise 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/IPHAN/2018) 
06) A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB3A1-I, julgue o item seguinte. 
Seria mantida a correção gramatical do texto caso a partícula “se”, em “pois elas se encontram em posição de maior 
vulnerabilidade linguística” (ℓ. 20 e 21), fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal “encontram”, da 
seguinte forma: encontram-se. 

Comentário: 
 
A correção gramatical do texto seria preservada caso o pronome “se” ficasse após o verbo (ênclise), pois a 
próclise apresentada não é obrigatória, pois não existe palavra atrativa. Com isso, o pronome “se”, apresentado 
na frase, pode ser tanto uma próclise, quanto uma ênclise. 
 
OBS: O Termo “pois” é uma Conjunção Coordenada. A próclise se torna obrigatória no caso de conjunções 
subordinadas. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPU/2018) 
07) Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 
informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio delicti. 
Julgue o item que se segue , a respeito das estruturas linguísticas do texto II. 
Em “Evidencia-se” (l.1), o pronome “se” pode, facultativa e corretamente, ser tanto posposto — como aí foi 
empregado — quanto anteposto à forma verbal — Se evidencia. 

Comentário: 
 
É vedado o uso de próclise (pronome antes do verbo) no início da oração. 
 
Ex: Evidencia-se isso. (Forma Correta) 
 
Ex: Se evidencia isso. (Forma Incorreta) 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/FUB/2018) 
08) Além da forma presencial, “em que” o aluno deve ter frequência em pelo menos 75% das aulas e 
avaliações, ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância. 
Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. 
A substituição da expressão “em que” (ℓ.1) pelo termo “onde” manteria a correção gramatical do texto. 

Comentário: 
 
Quando a frase não utiliza a indicação de lugar, não é possível utilizar o pronome relativo “onde”. 
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Pronomes Relativos “Onde” e “Aonde” 

Pronome Relativo Onde 

Usado quando o termo antecedente indicar lugar físico, virtual ou figurativo. 

O pronome relativo “onde” pode ser substituído por “em que” e “no qual”.  
Ex: O restaurante onde como não é bom.  
Ex: Deixei de morar na cidade onde nasci. 

Quando a frase não utiliza a indicação de lugar, não é possível utilizar o pronome relativo “onde”.  
Ex: Esse é o momento onde (em que ou no qual) procuro forças. 

Como não indica lugar, o correto seria substituir por em que ou no qual. 

Pronome Relativo Aonde 

Usado em verbo que pede a preposição “a”. 

Verbos: Chegar / Voltar / Comparecer / Ir / Retornar; 

Ex: Você vai aonde? 
 
Ex: Você chegará aonde? 
 
OBS: “Donde” é um pronome relativo usado quando se referir à procedência.  
 
Ex: A casa donde (de onde) cresceu era pequena. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/DPU/2016) 
09) A medicina evoluiu. Sua importância atravessou os séculos, e ela passou a ser garantida nas cartas 
constitucionais. 
O pronome “Sua” delimita o significado do substantivo “importância”, funcionando, na oração em que ocorre, como 
um termo acessório. 

Comentário: 
 
Correto. O Pronome possessivo tem como finalidade a delimitação do substantivo. 
 

Pronomes Possessivos 

Pronomes Possessivos: Meu, teu, seu, nosso, sua, vosso, vossa. 
 
OBS: Pronome Oblíquo pode ter valor possessivo. (me, te, se, lhe, o, a, nos, vos). 
 
Ex: incendiar-me a fantasia. Incendiar minha fantasia. 
 
Os pronomes possessivos: 
 
- Delimitam o substantivo a que se referem; 
- Concordam com o substantivo que vem depois dele e não concorda com o anterior. 
- São acessórios ao substantivo, sendo adjunto adnominal. 
 
Ex: Comprei essa caneca por seu arco ser verde. 
Seu: concorda com o substantivo (arco) 
Essa: Pronome Adjetivo. 

 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
10) Analise a frase: Levei as flores que ela gosta. 

Comentário: 
 
Errado. O verbo gostar pede preposição (de). O correto seria: Levei as flores de que ela gosta. 
 
Gabarito: Errado. 
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