
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA – 21 – SEGUNDO ANO 

 
01. A palavra QUE pode pertencer a várias categorias gramaticais, exercendo as mais diversas funções 

sintáticas. Identifique abaixo quais são suas classificações. 
1. Que longe está meu sonho!  
2. Um tentador quê de mistério torna-a cativante.  
3. Tem que combinar?  
4. Quê! Você por aqui!  
5. Quase que ela desmaia!  
6. João amava Teresa que amava Raimundo.  
7. Que terá acontecido?  
8. Mantenhamo-nos unidos, que a união faz a força.  
9. "E ao lerem os meus versos pensem que eu sou qualquer coisa natural." 

 
02. Identifique a classe gramatical da palavra QUE:  

a) "Meu bem querer tem um quê de pecado..." ( Djavan) 
b) E ao lerem os meus versos pensem que eu sou qualquer coisa natural."( AlbertoCaeiro) 
c) Amanhã, teremos pouco que fazer em nosso escritório. (= para) 
d) Parecia-me que as paredes tinham vulto. 
e) (Que houve com o carro? 
f) Tenho que realizar muitos sonhos. · 
g) Que bela mulher ela era! 
h) Vamos embora, que (pois) preciso terminar o material. 
i) Parecia-me que as paredes tinham vulto. 
j) Aprendi / que tem o seu tempo. 
k) Então qual que é a verdade? 
l) Mas é que lá passava bonde. 
m) Certamente (que) serás aprovado. 
n) Quê! Nunca você fará isso! 
o) Não pegue, que os outros pegam. 
p) Só lhes peço que sejam mais atenciosos. 
q) Quase que caio. 
r) Ele é que é um gênio. 
s) Os jogadores que foram convocados já se apresentaram ao técnico. 
t) Esse é o caminho por que passamos. 
u) Visitei a cidade em que nasceste. 

 
03. – Identifique as FUNÇÕES SINTÁTICAS da palavra"QUE": 

1 - O rapaz que veio instalar a rede sumiu.  
2 - A pose que ele fez foi ridícula.  
3 - O risco a que me refiro é real.  
4 - Estamos orgulhosos pelo grande anfitrião que ele é.  
5 - O risco a que estamos expostos é real. 

 
04. Agora identifique as funções sintáticas da palavra QUE nas frases abaixo. 

a) Eu vi o rapaz / que era seu amigo.  
b) Nós assistimos ao filme / que vocês perderam.  
c) Precisamos do documento / que o assessor encontrou.  
d) Roubaram a peça / que era rara no Brasil.  
e) Eis os ingredientes / de que necessitamos.  

 


