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1. Leia o texto e responda à questão que segue. 

 

Cavalinha: planta boa para recuperar os minerais 

perdidos 
Cavalinha é uma planta medicinal de uso muito antigo - 

botanicamente esta planta é conhecida como Equisetum arvense e, 

em cada região, tem um nome interessante: rabo-de-cavalo, cola-

de-cavalo, milho-de-cobra, cauda-de-raposa, cana-de-jacaré, erva-

canudo ou lixa-vegetal são alguns desses nomes populares. 

A cavalinha é planta de brejo, que sempre dá e cresce em 

região onde a água fica acumulada, nos pântanos, na beira de lagos 

ou valas. Uns caniços verdes, durinhos, com gomos, que podem 

crescer até metro e meio de altura em algumas regiões, que bota 

folhas descabeladas a cada tanto. Lembra o bambu, mas não é. 

Também lembra as caninhas de pescar, que são taquarinhas de 

brejo aqui e ali. 

 

Identifique o referente do pronome relativo empregado no 

trecho “ A cavalinha é planta de brejo, que sempre dá e 

cresce em região onde a água fica acumulada, nos pântanos, 

na beira de lagos ou valas. 

 

2. No trecho destacado acima, pode-se alterar o pronome 

relativo “onde”, sem prejuízo ao sentido da frase por: 

A  No qual 

B  Em que 

C  A qual 

D  Cuja 

E  De que 

 

3. Pronomes relativos são palavras que representam nomes 

já referidos, com os quais estão relacionados. Daí 

denominarem-se relativos. [...]” 

Assinale a opção abaixo, no qual o “que” não tem função de 

pronome relativo. 

A  Voltou para casa e esperou que o filho voltasse. 

B  A cavalinha, que tem fins medicinais, assemelha-se ao 

bambu 

C  Todos sabem que os governantes representam o povo. 

D  A cavalinha é uma planta que se desenvolve em locais 

com água parada. 

E  Nenhuma das opções anteriores. 

 

4. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. 

A sistematização dos fatos, feita pelos cientistas ou 

estudiosos, não passa, por mais complicada que pareça, disto 

mesmo − de sistema<zação dos fatos. Com o tempo, um estudo 

muito aplicado fica inacessível para aqueles que não se dedicaram 

muito a ele. Por isso não entendemos de medicina, direito ou 

matemática − a não ser que sejamos médicos, juristas ou 

matemáticos. Cada nova geração herda esse patrimônio de 

conceitos e palavras e tenta aperfeiçoá-lo, modificá-lo, revê-lo e 

assim por diante. Então, por mais que pareça um termo complicado, 

não existe nada de intrinsecamente difícil em “ideologia”. Ela é 

simplesmente a palavra usada para descrever um conjunto de fatos 

que é parte integrante de nossas vidas, sendo mesmo difícil 

conceber um ser humano que não abrigue alguma forma de 

pensamento ideológico. A ideologia é uma maneira de pensar, uma 

espécie de “forma” em que moldamos o mundo. 

 
O segmento em destaque “ .. uma espécie de “forma” em que 

moldamos o mundo.” Pode ser substituído corretamente 

por: 

A  Com qual 

B  A qual 

C  Aonde 

D  Na qual 

E  Cuja 

 

5.  

 

 

Assinale a opção com a correta classificação dos termos 

destacados a seguir “As pessoas esperam que o 

ano que está começando seja melhor que o anterior” 

A  Pronome relativo, conjunção integrante. 

B  Conjunção integrante, pronome relativo. 

C  Conjunção subordinativa substantiva integrante, 

conjunção coordenativa. 

D  Conjunção subordinativa substantiva integrante e 

pronome relativo. 

E  Pronome relativo e conjunção integrante. 

 
 
 

 

 

 
 

GABARITO 

1. Pronome relativo “onde”, referente “região”. 

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 
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