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Pronomes – Questões Cespe

1. E, nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta 
de penalidade aos criminosos confessos, é a falta de punição quando ocorre um 
crime de autoria incontroversa, mas ninguém tem coragem de apontá-la à 
opinião pública, de modo que a justiça possa exercer a sua ação saneadora e 
benfazeja. 

A forma pronominal “la”, em “apontá-la”, retoma

  a) “a ruína da justiça”.
  b) “autoria incontroversa”.
  c) “ação dos homens públicos”.
  d) “falta de punição”.
  e) “a mais grave de todas as ruínas”.
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2. Quando a sociedade quer tudo em pratos limpos, a auditoria ascende a um 
primeiro lugar no seio das organizações, porque é o elemento que permite à 
sociedade ter consciência de como está sendo efetivada a gestão. Se não há 
auditoria, ou se essa não é praticada de forma constante e transparente, as 
instituições perdem credibilidade.

A correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas 
caso o pronome “essa” fosse substituído por ela.

(   ) certo     (   ) errado
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3. (...) sobretudo em um estado democrático de direito, que tem seus principais 
pilares fincados na persecução do bem comum.

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados se o 
trecho “que tem seus principais pilares fincados na persecução do bem comum” 
fosse assim reescrito: cujos pilares principais se assentam na busca do bem 
comum.

(   ) certo    (   ) errado
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4. A política pública, embora seja formalmente um ramo da ciência política, a 
ela não se resume, podendo também ser objeto analítico de outras áreas do 
conhecimento...

Seriam mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical caso o 
trecho “a ela não se resume” fosse substituído por não lhe resume.

(   ) certo     (   ) errado
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5. Ao comparecer às urnas no dia das eleições, o eleitor que apresentar voto em 
branco ou nulo pode fazê-lo por diversas razões. Esses motivos podem embasar 
tanto a postura dos que votam em branco quanto a dos que votam nulo, pois o 
resultado final é o mesmo: invalidar o voto.

A forma verbal “fazê-lo” remete a 

  a) “o resultado final”.
  b) “embasar tanto a postura dos que votam em branco quanto a dos que votam 
nulo”.
  c) “voto em branco ou nulo”.
  d) “apresentar voto em branco ou nulo”.
  e) “comparecer às urnas no dia das eleições”.
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6. Na teoria constitucional moderna, cidadão é o indivíduo que tem um 
vínculo jurídico com o Estado, sendo portador de direitos e deveres fixados 
por determinada estrutura legal (Constituição, leis) que lhe confere, ainda, a 
nacionalidade.

  O pronome “lhe” faz referência a
  
  a) “Estado”.
  b) “portador de direitos e deveres”. 
  c) “nacionalidade”.
  d) “teoria constitucional moderna”.
  e) “cidadão”.
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7. Aquilo que reputava indispensável ao escritor, “certo sentimento íntimo que o 
torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos 
remotos no tempo e no espaço”, ele o possui inteiramente, com uma posse 
tranquila e pacífica.
 
A retirada do pronome oblíquo na oração “ele o possuiu inteiramente”  preservaria 
a correção gramatical e o sentido original do texto.

(   ) certo     (   ) errado
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8. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus 
personagens leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem o 
segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.

O pronome “que” retoma “os livros”, e ambos os termos exercem a mesma 
função sintática nas orações em que ocorrem.

(   ) certo     (   ) errado
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9. O texto se caracteriza por uma uniformidade de tratamento do 
destinatário da carta, verificada no emprego das formas 
pronominais.

(   ) certo     (   ) errado
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10. Rubião tinha vexame, por causa de Sofia; não sabia haver-se com 
senhoras. Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera de ser 
forte e implacável. Foi jantar. Abençoada resolução!

O sentido original do texto seria alterado caso a expressão “a si mesmo” fosse 
substituída por lhe.

(   ) certo     (   ) errado
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11. Pesquisas científicas recentes sobre a raiva reforçam essa linha de 
pensamento, e uma delas mostra que quem reprime sua frustração é pelo 
menos três vezes mais propenso a admitir que chegou a um ponto em sua 
carreira no qual não consegue mais progredir e que tem uma vida pessoal 
decepcionante.

   Por causa das duas ocorrências do pronome “que” no mesmo período 
sintático, não é recomendada a substituição de “no qual” por que, apesar de a 
coerência e a correção do texto serem mantidas.

(   ) certo     (   ) errado



Pronomes – Questões Cespe

12. No mundo moderno em que vivemos, é certamente difícil reconstituir as 
sensações, as impressões que tiveram os primeiros homens em contato com a 
natureza.

   No desenvolvimento da textualidade, a substituição do trecho “em que 
vivemos” por no qual vivemos ou por onde vivemos não acarreta prejuízo 
para a coerência nem para a correção gramatical do texto.

(   ) certo     (   ) errado
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13. A coisa é mais complicada na modernidade, em que os cidadãos comuns 
(como você e eu) são a fonte de toda autoridade jurídica e moral.
 
   O primeiro período do parágrafo acima poderia ser reescrito, com correção 
gramatical, da seguinte forma: Essa prática social apresenta-se mais 
complexa na modernidade, onde a autoridade jurídica e moral submete-se 
à opinião pública.

(   ) certo     (   ) errado
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14. Estranhamente, governos estaduais cujas despesas com o funcionalismo já 
alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite de gastos com 
pessoal fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estão elaborando sua própria legislação...

O pronome “que” refere-se a “despesas”.

(   ) certo     (   ) errado
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15. No Brasil, os tribunais de conta são entes autônomos, independentes e 
constitucionalmente instituídos – sem qualquer vínculo de subordinação aos 
podres da República – que fornecem auxílio operacional, técnico e 
especializado ao Poder Legislativo...
 
   A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por aos quais. Nesse 
caso, a preposição é exigida pela presença, na oração, da forma verbal 
“fornecem” e o emprego do plural é obrigatório porque o pronome retoma 
“poderes da República”.

(   ) certo     (   ) errado
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