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RESPOSTA AO RECURSO (INDEFERIDA) 

 

De acordo com a norma culta da língua portuguesa, marque a opção em que há erro 

gramatical: 

 Fica difícil para mim entender seu ponto de vista. 

 Se quer a minha ajuda, tendes que me dizer porque. (X) 

 Se queres que te ajude, diz a verdade. 

 Se me disser a verdade, de repente posso ajudar. 

 

a) Na primeira opção, o pronome “MIM” não exerce a função de sujeito. Trata-se de uma 

subordinação substantiva, sendo que a primeira oração é a PRINCIPAL e sem sujeito. 

Já a segunda oração é uma ORAÇÃO SUBORDINADA SUBJETIVA, ou seja, é sujeito 

da primeira oração. Nesse caso, “MIM” exerce a função de objeto, situação que se pode 

perceber quando invertidas as orações, que criaria o seguinte período: “Entender seu 

ponto de vista fica difícil para mim”. 

Foi daí que surgiu o artifício de se afirmar que “MIM” deve ficar ao final da frase. Na 

verdade, deve ficar ao final do sentido, não necessariamente da frase, posto que a 

língua portuguesa admite esse tipo de construção com a inversão da oração 

subordinada com a principal. 

 

b) Já na segunda opção, onde estão os erros gramaticais, algumas incorreções podem 

ser notadas:  

“Se quer a minha ajuda, tendes que me dizer porque”. (X) Opção Correta 

 

1) Utilizou-se o pronome da terceira pessoa (QUER), mas posteriormente usou-se a 

segunda pessoa do plural (TENDES); 

2) A conjunção “porque” está utilizada incorretamente. Deveria usar o artigo “o” e 

acentuar a conjunção. Nesse caso, seria: “... me dizer o porquê”. Outra construção 

aceita seria manter o texto como está, porém, separando-se “porque” e, nesse caso, 

usar-se-ia uma preposição (POR) e uma conjunção tônica (QUÊ), com acento, por 

estar ao final do sentido. 

 

 


