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Simulado de Português – Morfologia Parte II 
(CESPE/MPU/2018) 

01) 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/PGM - Campo Grande - MS/2019) 
02) A teoria brasileira sobre o assunto, desenvolvida pelos estudiosos, apesar de existente, ainda não se 
pode dizer disseminada. 
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. 
Na linha 1, o deslocamento do termo “se” para imediatamente após a forma verbal “pode” — pode-se — 
comprometeria a correção gramatical do texto. 

Comentário: 
 
A próclise é utilizada, obrigatoriamente, quando se tratar de Orações ou palavras Negativas.  No caso 
apresentado, a expressão “não” é considerada um advérbio de negação. Com isso, não é possível o uso da 
ênclise. 
 
        Termo atrativo 
...À ainda não se pode dizer disseminada. 
                   Próclise 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
03) Julgue o item a seguir, com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior. 
A correção gramatical do texto seria mantida caso, no trecho “passam a se comportar” (l.14), o vocábulo “se” fosse 
deslocado para depois da forma verbal “comportar”, da seguinte maneira: passam a comportar-se. 

Comentário: 
 
Quando o verbo se apresentar no infinitivo, é possível a utilização de próclise ou ênclise, mesmo que existam 
palavras atrativas. (Exceção) 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/BNB/2018) 
04) O avião demorou a decolar, havia nevascas pela Europa, fui parar em Copenhague, perdi a conexão em 
Paris, me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em casa quase à meia-noite. 
Julgue o item seguinte, relativo ao sentido e a aspectos linguísticos do texto precedente. 
A correção do texto seria prejudicada caso o pronome “me”, empregado em “me mandaram para Buenos Aires” (l.2), 
fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal “mandaram”, da seguinte forma: mandaram-me para 
Buenos Aires. 

Comentário: 
 
... fui parar em Copenhague, perdi a conexão em Paris, me mandaram para Buenos Aires... 
 
Na realidade, o deslocamento do pronome, após o verbo, tornaria a frase correta, pois é vedada a utilização de 
próclise (antes do verbo) depois de pontuação ou no início de uma oração. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PF/2018) 
05) A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa 
parte dos pedidos de aumento no orçamento “baseia-se na dificuldade” de dar conta de tanto serviço. 
Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA, bem como o disposto no Manual 
de Redação da Presidência da República, julgue o item que segue. 
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No trecho “baseia-se na dificuldade” (l. 23 e 24), a partícula “se” poderia ser anteposta à forma verbal “baseia” sem 
prejuízo da correção gramatical do texto. 

Comentário: 
 
A correção gramatical do texto seria preservada caso o pronome “se” ficasse antes do verbo (próclise), pois a 
ênclise apresentada não é obrigatória. Com isso, o pronome “se”, apresentado na frase, pode ser tanto uma 
próclise, quanto uma ênclise. 
 
Ex: ...no orçamento baseia-se na dificuldade. (Correto) 
 
Ex: ...no orçamento se baseia na dificuldade. (Continua Correto) 
 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
06) José, assustado, perguntou quem estava atrás da porta.  
A frase apresentada é considerada uma interrogativa direta. 

Comentário: 
 

Pronomes Interrogativos 

Possuem a finalidade de fazer interrogativas diretas (com ponto de interrogação) ou indiretas (Sem 
interrogação). 
 
Pronomes Interrogativos: Que, quem, qual, quais, quantos. 
 
Diretas: 
 
Ex: Quantas pessoas moram na casa? 
Ex: Quem está ali? 
Ex: Qual é seu nome? 
 
Indiretas: 
 
Ex: O xerife perguntou o que estava fazendo ali. 
Ex: Perguntei quem era José. 

 
Gabarito: Errado. 

(FEPESE/Prefeitura de Fraiburgo - SC/2017) 
07) Em “Quero falar consigo ainda hoje” o uso do pronome está de acordo com a norma culta. 

Comentário: 
 
“Consigo” é considerado um pronome reflexivo (oblíquo tônico) da terceira pessoa do singular, sendo usado para 
se referir ao próprio sujeito. 
 
“Quero falar consigo ainda hoje” 
 
“Quero falar contigo ainda hoje” 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-MG/2018) 
08) A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente 
o meio ambiente de que nossas vidas dependem. 
Na linha 2 do texto CG1A1-I, o termo “de que” poderia ser substituído, sem alteração da correção gramatical 
e dos sentidos do texto, por “dos quais”. 

Comentário: 
 
O que preciso analisar primeiro? 
 
O verbo “dependem” é o responsável pela preposição “de” antes do pronome relativo “que”, pois é um VTI. 
 
O pronome relativo “que” se refere ao termo “meio ambiente”, que se encontra no masculino e no singular. 
 
Com isso, a substituição adequada seria pelo pronome relativo “do qual”. 
 

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

De que = do qual, da qual, dos quais, das quais. 
 
Em que = no qual, na qual, nos quais, nas quais. 
 
Por que = pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. 
 
A que = ao qual, à qual, aos quais, às quais. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEFAZ-RS/2018) 
09) Do total arrecadado com cada veículo, 50% vão para o governo estadual e os outros 50%, para o 
município no qual o veículo tiver sido emplacado. 
A correção e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados se o termo “no qual” (l.2) fosse substituído por 
“onde”. 

Comentário: 
 
O pronome relativo “no qual” faz referência ao termo anterior “município”, sendo possível a substituição por “onde” 
ou “em que”. 
 

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: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
10) O meio ambiente “de que” nossas vidas dependem...”.  
O pronome relativo “de que” pode ser substituído por “do qual”. 

Comentário: 
 
Correto. O pronome “que” faz referência ao termo “O meio ambiente”. Com isso, a troca “de que” por “do qual” não 
acarretaria erro. 
 

Verbo transitivo indireto e Pronome Relativo 

Quando o verbo for transitivo indireto e existir um pronome relativo envolvido, a preposição ficará antes 
do pronome relativo. 
 
Ex: A cantora de cujas músicas gosto faliu. 
                     (P)  (P.R)              (V.T.I) 
 
O Verbo gostar pede a preposição “de”. Como existe o pronome relativo “cujas”, a preposição se posicionará 
antes dele. 

 
Gabarito: Correto. 
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