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A PALAVRA QUE 
 
 
 



 

1) Substantivo - vem determinada por artigo ou outro 
determinante e será acentuada. 
 
Ex.: Vi um quê (alguma coisa) de sarcástico. 
 
2) Interjeição – exprime sentimento, admiração, 
surpresa, espanto; também será acentuada. 
 
Ex.: Quê!! Namorar aquilo?! 
          



 

3) Advérbio de intensidade - intensifica adjetivo ou 
advérbio.  Nesse caso, equivale a quão. 
 
Ex.: Que bela mulher! 
       Que longe é a sua casa! 
 
4) Preposição acidental – pode ser substituída por 
DE.   
 
Ex.: Temos que conhecer a verdade. 



 

5) Pronome substantivo interrogativo - aparece no 
lugar do substantivo. 
 

Ex.: Que ocorreu? 
 
6) Pronome adjetivo indefinido – acompanha o 
substantivo, com ideia indefinida, vaga. 
 

Ex.: Que mulher! 
 
Obs.: Será sempre adjunto adnominal. 



 

7) Conjunção coordenativa – inicia orações 
independentes sintaticamente. 
 

a) Aditiva  
 

Ex.: Fala que fala. 
 

b) Explicativa 
 

Ex.: Cale a boca, que (pois, porque) eu quero falar. 
 
Obs.: Aparece normalmente após imperativo. 



 

c) Adversativa 
 
Ex.: Pergunte isso a ele, que (mas) não a mim. 
 
8) Conjunção subordinativa - liga orações 
sintaticamente dependentes. 
 
a) Causal 
 
Ex.: Não vou à praia que (porque) vai chover. 



 

b) Concessiva 
 
Ex.: Quero o dinheiro, pouco que (embora) seja. 
 
c) Integrante 
 
Ex.: Espero que ela venha.  (Espero ISTO.) 
 
 
 



 

d) Consecutiva 
 

Ex.: Comeu tanto, que morreu. 
 

Obs.: Aparece após os termos reforçativos tão, tal, 
tamanho e tanto. 
 
e) Comparativa 
 

Ex.: Ela é mais rebelde que (do que) sua irmã. 
 
Obs.: Aparece depois de MENOS, MAIS, etc. 



 

f) Final 
 
Ex.: Faço votos que (para que) tenham paz. 
 
g) Temporal 
 
Ex.: Agora que chegamos, vamos sair. 
 
 



 

9) Pronome substantivo relativo - inicia orações 
subordinadas adjetivas.  Equivale a O QUAL e variações. 
 
Ex.: O rapaz que entrou naquela casa é meu irmão. 
 
Obs.: O pronome relativo desempenha funções sintáticas 
distintas.  Para analisá-lo, coloca-se o antecedente em 
seu lugar, verificando a função que esse antecedente 
exerce na oração iniciada pelo relativo QUE. 
 



 

Veja: 
 
O rapaz entrou naquela casa.  Nesse exemplo, O rapaz é 
o sujeito da forma verbal entrou; logo, a palavra QUE é o 
sujeito da oração adjetiva. 
 
 
 
 
 



 

Funções sintáticas do pronome relativo QUE 
 
1. Ana, que é mãe de Carolina, chega tarde. 
 
que = Ana 
 
Ana (sujeito) é mãe de Carolina. 
 
que – sujeito  
 



 

2. Os trabalhos que realizo me dão prazer. 
 
que = os trabalhos 
 
realizo os trabalhos (OD) 
 
que – OD  
 
 
 



 

3. Os livros de que gostamos estão mais baratos. 
 
que = os livros 
 
gostamos dos livros (OI) 
 
que – OI  
 
 
 



 

4. O belo jogador, que ele sempre foi, hoje está fora dos 
campos. 

 
que = o belo jogador 
 
ele sempre foi o belo jogador (predicativo do sujeito) 
 
que – predicativo do sujeito 
 
 



 

5. O clube a que fizeram alusão não possui um bom time. 
 
que = o clube  
 
fizeram alusão ao clube (complemento  nominal) 
 
que – complemento nominal 
 
 
 



 

6. A cidade em que moro não é tranquila. 
 
que = a cidade 
 
moro na cidade (adjunto adverbial de lugar) 
 
que – adjunto adverbial de lugar 
 
 
 



 

7. O rapaz por que fui roubado era um adolescente. 
 
que = o rapaz 
 
fui roubado pelo rapaz (agente da passiva) 
 
que – agente da passiva 
 
 
 



 

8. “Comprei o livro de que você me falou.” 
 
que = o livro 
 
você me falou do livro (adjunto adverbial de assunto) 
 
que – adjunto adverbial de assunto 
 
 
 



 

FIXAÇÃO 
 
Classifique a palavra QUE. 
 
1) Dizem que vai chover.  
 
2) "O melhor retrato de cada um é aquilo que 
escreve."  
 
3) Que perto ficamos do palco!  



 

4) A bela mulher por que fui beijado não era 
verossímil.  
 
5) A garota mexe que mexe nas coisas.  
 
6) Cão que ladra não morde. 
 
7) Gostaria de saber, terrível que seja.  
 
8) Cileia tem um quê de seu pai.  



 

9) Comprei o remédio de que você me falou.  
 
10) Ele não sai à rua que não arrume uma briga.  
 
11) Faço votos que sejas feliz!  
 
12) Kelma quase teve que ser deportada.   
 
13) Machado de Assis era maior que Olavo Bilac?  
 



 

14) Mate-me, que não a eles!  
 
15) Não vou sair que vai chegar minha mãe.  
 
16) Ore, que já vai melhorar!  
 
17) Qualquer que seja o resultado, o time será 
campeão.  
 
18) Quase que morri ontem.  



 

19) Que coisa estranha!  
 
20) Que comida prefere?  
 
21) Que excitante vê-la de novo.  
 
22) Falou tanto, que ficou afônico.  
 
23) Que queres?  
 



 

24) Quê! Ela comprou aquele carro caro?  
 
25) “A prova a que fiz referência foi fácil.”  
 
26) “Que garota!”  
 
27) Que bela é a Ana.  
 
28) “Ele fez tudo que ela o aceitasse.”  
 



 

29) “Sabemos que tudo vai bem.”  
 
30) “Ela era tão teimosa, que não obedecia a ninguém.” 
  
31) “Padre que seja, não é santo.”  
 
 



 

1) O vocábulo que é um pronome relativo quando substitui 
palavra já enunciada. 
 
O exemplo do texto no qual o vocábulo que se classifica como 
pronome relativo está em: 
 
A) “significando dizer, por isso, que o desemprego caminha lado a 
lado com o roubo” 
B) “na sua árdua missão de evitar e de combater o crime, posto que 
sejam reconhecidamente inoperantes as políticas de segurança 
pública” 
C) “responsáveis pela criação de filhos que vieram ao mundo sem 
qualquer controle de natalidade” 
D) “Cumpre assinalar, por outro lado, que esse mesmo Estado” 
E) “É forçoso reconhecer que razão assiste ao magistrado” 



 

2) No trecho do Texto I “O que ocorreu de fato foi um processo 
difícil e conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio 
ganhando terreno”, a palavra destacada se refere a um termo do 
contexto anterior, assim como em:  
 
(A) “Não necessito dizer que, para mim, não há verdades 
indiscutíveis,”  
(B) “poucos eram os que questionavam, mesmo porque, dependendo 
da ocasião, pagavam com a vida seu inconformismo.”  
(C) “Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros:”  
(D) “o de achar que quem defende determinados valores 
estabelecidos está indiscutivelmente errado.”  
(E) “Os fatos demonstram que tanto pode ser como não.” 



 

3) “Recentemente, em reunião de que participei com 
empresários...”; nesse caso, a oração adjetiva sublinhada é 
introduzida pela preposição DE em virtude da presença do verbo 
participar, que a exige.  
 
Dentre as orações adjetivas abaixo, é incorreta a inclusão da 
preposição em: 
 

A) A reunião de empresários a que assisti, foi muito proveitosa. 
B) O cargo de ministro a que aspiro, parece estar longe. 
C) As previsões de que fizeram pouco, realizaram-se integralmente. 
D) Os dados sobre que discutiram, foram publicados nos jornais. 
E) As informações em que parecem estar cientes, são privilegiadas. 



 

4) A palavra do Texto I destacada em “[...] faz menção à 
tempestade que, segundo os cronistas reais, [...]” pertence à mesma 
classe da que se destaca em:  
 
(A) “[... ] a tese de que o Brasil fora descoberto por acaso” 
(B) “A questão intrigante é que em nenhum momento [...]” 
(C) “[... ] parece revelar que tudo [...]”  
(D) “O primeiro passo foi o ressurgimento da carta escrita por Pero 
Vaz de Caminha – que por quase três séculos [...]”  
(E) “A ‘redescoberta’ do Brasil teria que aguardar [...]”  

 



 

5)  
 
“Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua 
volta...”  
 
“Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do 
prédio do seu escritório.”  
 
Quanto às classes de palavras, os elementos destacados nas 
passagens acima são, respectivamente:  
 
(A) conjunção e pronome relativo  
(B) pronome indefinido e conjunção  
(C) pronome relativo e advérbio  
(D) preposição e conjunção  
(E) partícula de realce e preposição 



 

6) A oração destacada em “entretanto no interior do 
Brasil é obra QUE INCONTESTAVELMENTE 
PRESTABONS SERVIÇOS” é subordinada:  
 
A) adverbial causal.  
B) adverbial consecutiva.  
C) substantiva objetiva indireta.  
D) adjetiva restritiva.  
E) substantiva completiva nominal. 
 



 

7) O valor gramatical do vocábulo que, no trecho “Há maníacos 
pela propriedade que colocam tiras de papel no interior da caneta 
com seu nome.”, é o mesmo que ele apresenta em 
 
(A) “É moda dizer que o socialismo fracassou devido à natureza 
humana.” 
(B) “Não há nada mais comunista do que a caneta Bic.” 
(C) “você não comprou nem 5% das Bics que usou em sua vida.” 
(D) “São socializadas e ninguém se desespera ao ver que sua Bic 
sumiu” 
(E) “pois tem certeza de que, em meia hora, outra estará caindo em 
suas mãos.” 



 

8) No Texto II, a palavra (ou expressão) que completa 
sintaticamente o verbo avistara no período “Além do mais, não 
seriam aquelas aves as mesmas que havia menos de três anos ao 
navegar por águas destas latitudes o grande Vasco da Gama também 
avistara?” é 
 
(A) que 
(B) águas 
(C) as mesmas 
(D) aquelas aves 
(E) destas latitudes 
 


