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FUNÇÃO SINTÁTICA DO “QUE” 

PROFESSORA: JARLINE MESQUITA 
24/11/15 

 
 

1. Classifique morfologicamente a palavra que. 

a) Era tão exagerada que despertava a atenção dos que passavam. 

b) Suponhamos que isso é a verdade. 

c) Antes magro no mato que gordo no papo de gato. 

d) A lição tem um quê de difícil. 

e) Não chores, meu filho, que vida é luta renhida 

2. Classifique a palavra que em cada texto: 

a) "Nos perigos grandes o temor é maior, muitas vezes, que o perigo." 

b) "Um quê misterioso aqui me fala, aqui no coração." 

c) "Não tenhas nada nas mãos nem uma memória na alma que, quando te puderes nas mãos o último óbulo, 

ao abrir-te as mãos nada te cairá." 

d) "Grácil, curvada sobre os feixes de junco verde, a que se apoia, Salomé deita de comer aos peixes, que nas 

piscinas são relâmpagos de joia." 

e) "Sonho que sou um cavaleiro andante." 

f) "Bate que bate e rebola as cadeiras." 

 

3 – Esposamos a ideia de que os sofrimentos atuais possuem uma significação que transcende a crise 

civilizacional. 
 
Com relação à frase transcrita, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O primeiro que é uma conjunção integrante e serve para articular um complemento oracional ao 
substantivo abstrato ideia. 
II. O segundo que é um pronome interrogativo cujo uso se justifica em razão da seguinte pergunta: que 
significação transcende a crise civilizacional? 
III. As duas ocorrências de que promovem a estruturação do período composto, já que introduzem a oração 
subordinada substantiva e a subordinada adjetiva, respectivamente. 
 
Assinale: 
 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
4 – Vê-se, pois, que o plano ético permeia todas as ações humanas. 
 
Com relação à frase transcrita e a análise sintática tradicional, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. O vocábulo que é uma conjunção integrante e presta-se a articular a oração subjetiva ao núcleo verbal que 
a subordina. 
II. A forma verbal vê-se está na voz ativa e seu sujeito recebe a classificação de sujeito indeterminado. 
III. O período estrutura-se por coordenação, sendo a segunda oração coordenada sindética conclusiva 
introduzida pela conjunção pois. 
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Assinale: 
 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
5 – Relacione os vocábulos sublinhados com suas respectivas classes gramaticais. 
 
1. “... filhos com até dois anos de idade...” 
2. “... Os pais que acreditam...” 
3. “... são muito importantes...” 
4. “... algum tipo de conteúdo...” 
5. “... pais disseram que seus filhos...” 
 
( ) Pronome relativo. 
( ) Advérbio. 
( ) Pronome indefinido. 
( ) Conjunção integrante. 
( ) Preposição. 
 
A sequência está correta em 
 
A) 5, 3, 4, 1, 2 
B) 4, 3, 1, 5, 2 
C) 2, 3, 4, 5, 1 
D) 2, 4, 3, 5, 1 
E) 3, 1, 2, 5, 4 
 
6- No uso do pronome relativo, é necessário observar se há ou não necessidade de colocar-se antes dele uma 
preposição. Sob esse aspecto, está INCORRETA a frase: 
 
(A) Foram apresentadas ideias com que simpatizamos. 
(B) Temos orgulho dos valores por que lutamos. 
(C) Nem todo brasileiro reage com a força que é capaz. 
(D) Trata-se de um projeto que não conhecemos. 
 
 

 


