
 

 

Tarefa Mínima 14 – 2ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 

01. Das orações ora retratadas, explique a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo 
que acompanha o substantivo: 
Eu acompanhei a garota até sua casa. 
Encontrei uma garota por onde eu passava. 

 

02. Classifique as orações de acordo com o código representado: 

A – artigo definido 

B – artigo indefinido 
 

a) Uns alunos chegaram mais cedo à escola (   ). 
b) O bem sempre vencerá o mal (   ). 
c) Preciso de uma explicação para o fato (   ). 
d) Chegaram as encomendas (   ). 
e) Nesta loja vendem-se uns artigos importados (  ). 

 

03. (FMU-adaptado) Analise as frases listadas e assinale a alternativa correta: 
I. Nem todas as opiniões são valiosas. 

II. Disse-me que conhece todo o Brasil. 
III. Leu todos os dez romances do escritor. 
IV. Andou por todo Portugal. 
V. Todas cinco, menos uma, estão corretas. 
 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) IV e V estão incorretas. 
 

04. Como sabemos, um sinal de pontuação, um termo atribuído intencionalmente, muda todo o sentido de uma 
frase. Diante dessa afirmativa, analise as orações abaixo e explicite a diferença que há na mensagem 
quanto ao emprego do artigo indefinido: 
 Hoje irei ler uma obra literária. 
 Há uns cinco dias terminei de ler uma das obras mais importantes da Literatura Brasileira: Dom 

Casmurro. 
 

05. (Fuvest/2000) As duas manas Lousadas! Secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos, 
em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, 
as tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade, não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração 

dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo encomendado 
nas Matildes, que seus olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem e que sua solta língua, entre 
os dentes ralos, não comentasse com malícia estridente. 

(Eça de Queirós, A ilustre Casa de Ramires) 

No texto, o emprego de artigos definidos e a omissão de artigos indefinidos têm como efeito, 
respectivamente: 
a) atribuir às personagens traços negativos de caráter; apontar Oliveira como cidade onde tudo acontece. 
b) acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens; marcar a generalidade das 

situações que são objeto de seus comentários. 
c) definir a conduta das duas irmãs como criticável; colocá-las como responsáveis pela maioria dos 

acontecimentos na cidade. 

d) particularizar a maneira de ser das manas Lousadas; situá-las numa cidade onde são famosas pela 
maledicência. 

e) associar as ações das duas irmãs; enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade. 
 

06. (EsPCEX/2015) Assinale a única opção em que a palavra “a” é artigo. 

a) Obrigou-me a arcar com mais despesas. 
b) Hoje, ele veio a falar comigo. 
c) Essa caneta não é a que te emprestei. 

d) Marquei-te a fronte, mísero poeta. 
e) Convenci-a com poucas palavras. 

https://www.fuvest.br/
http://www.espcex.eb.mil.br/
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07. (FCM MG/2016)   

A MENTE QUE TUDO PODE 
O médico me garante que a maioria de nossos males tem origem psicossomática. Talvez a totalidade, 

ele acrescenta. Do alto de sua longa experiência, garante que pessoas felizes não ficam de cama. Para 
comprovar a tese, relaciona tipos de personalidade com as doenças: os muito exigentes ficam hipertensos, 
os nervosos contraem dermatoses, os obsessivos desenvolvem câncer, os estressados sofrem acidentes 
cardiovasculares. A mente tudo pode. Mente? 

O médico não está sozinho. Muita gente acredita que a mecânica newtoniana – a ação e a reação – 
se aplica à saúde humana com a mesma precisão que às maçãs em queda livre. Li um artigo sobre os 

males que acometeram pessoas famosas a partir da análise de suas cabeças, do tipo fulano morreu assim 
porque era assado (assados morreram muitos, porque ousaram pensar). Até parece que nossos miolos são 
imutáveis e possuem uma característica única, sem direito à tristeza, estresse, euforia, obsessão ou 
felicidade de vez em quando. (...) 

GIFFONI, Luiz. http://blogdoluisgiffoni.blogspot.com.br/2015/07/a-mente-que-tudo-pode.html?spref=fb. Acessado em: 22/07/2015.) 

 
Na frase do texto “O médico não está sozinho.”, o uso do artigo definido “o” pode se justificar porque 
a) vulgariza esse simples especialista. 

b) especifica uma categoria em ascensão. 

c) determina um profissional em particular. 
d) generaliza essa classe profissional. 

 
08. (IFSC/2015)  

 
Disponível em: <http://peramblogando2.files.wordpress.com/2010/08/tirinha-hagartrono.gif>.  

 

Tendo em vista a leitura do texto, leia e analise as afirmações abaixo: 

I. O texto é uma tirinha, veiculada preferencialmente em jornais e revistas; envolve linguagem verbal e 
não-verbal, e pretende satirizar o homem brasileiro contemporâneo, o qual é representado por Hagar. 

II. No segundo quadrinho, em “O que um plebeu como…”, se o amigo fizesse a pergunta referindo-se a 
uma pessoa do gênero feminino, os termos em destaque deveriam ser substituídos por “uma plebeia”. 

III. Ao pronunciar a palavra “trono” para dizer ao amigo onde Hagar estava, Helga a utiliza em sentido 
denotativo. 

IV. No diálogo das personagens, há erro gramatical nas palavras: “cadê” e “tá”, deveriam estar escritos, 

obrigatoriamente, na norma padrão da língua, devido ao grau de formalidade da situação. 
V. Na pergunta que o amigo de Hagar faz a Helga, “O que um plebleu como o Hagar tá fazendo no trono?”, os 

termos em destaque são classificados, respectivamente, como artigo indefinido e locução verbal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações II e V são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações II, III e V são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmações III, IV e V são verdadeiras. 

 

09. (UNITAU SP/2015) Leia o seguinte fragmento: “[…] e a quem enfim cada conhecido ou amigo queria dar 
um destino que julgava mais conveniente às inclinações que nele descobria […]”. 
Assinale a alternativa que explica, respectivamente, o não uso de acento indicativo de crase no primeiro 
caso e o uso desse acento no segundo caso destacado. 
a) Pronomes indefinidos nunca são acompanhados de preposição, logo, o “a” que antecede o pronome 

não deve receber acento indicativo de crase; palavra feminina, sempre que antecedida por preposição, 

deve receber acento indicativo de crase. 
b) Há apenas presença de preposição, uma vez que antes do pronome relativo “quem” não se usa artigo; 

há presença de preposição, explicada pela regência nominal do termo “conveniente”, somada ao artigo 
definido que acompanha o termo “inclinações”. 

c) Há apenas presença de artigo indefinido, uma vez que pronomes relativos não vêm acompanhados de 

preposição; há presença de preposição, explicada pela regência nominal do termo “inclinações” 
somada ao artigo definido que acompanha o termo conveniente. 

d) O artigo definido que antecede o pronome indefinido nunca deve receber acento indicativo de crase; 
artigo definido feminino, sempre que estiver no plural, recebe acento indicativo de crase. 

e) A preposição que antecede o pronome indefinido nunca deve receber acento indicativo de crase; artigo 
definido feminino, sempre que estiver no plural, recebe acento indicativo de crase. 

https://fundacaocefetminas.org.br/
https://www.ifsc.edu.br/
http://www.unitau.br/
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10. (IFSC/2015) Considere o seguinte trecho: 

“[…] a rede Globo importa um programa que pode, a médio e longo prazo, demolir tudo o que os grandes 
mestres das lutas conseguiram em anos.” 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Na expressão “a rede Globo importa um programa”, temos dois sujeitos simultaneamente: rede Globo 

/ um programa. 

b) As formas verbais “importa” e “pode” indicam o tempo e o modo em que os fatos relatados ocorreram, 
isto é, no passado, gramaticalmente conhecido como pretérito perfeito do indicativo. 

c) Na expressão “tudo o que os grandes mestres”, os termos destacados classificam-se como artigos 
indefinidos. 

d) As vírgulas são usadas na expressão “a médio e longo prazo” para separar o sujeito do predicado. 
e) A forma verbal ‘conseguiram’ está na 3ª pessoa do plural para concordar com o sujeito “grandes 

mestres das lutas”. 
 
11. (IBMEC SP/2015)  

 
Folha de S. Paulo: Em “Pecado”, canção de “Rua dos Amores”, você canta “Mesmo que o amor avance 
/perde-se em nuance/quase um Chile inteiro /quando você fala, fala, fala”. O que é o Chile neste caso? 
Djavan: Usei o Chile como advérbio de quantidade. São ousadias, não tenho satisfação a dar a ninguém. O 

Chile é aquela coisa comprida. É uma metáfora interessante. É preciso que você tenha alma para senti-la 
ou não. As pessoas da mídia têm que parar de achar que isso me atinge. 

(Folha de São Paulo, 11/04/2014) 

 
Nessa entrevista, ao elucidar o sentido dos versos de sua canção, o músico Djavan refere-se ao advérbio. 
Do ponto de vista morfológico, essa explicação 
a) é inadequada, pois, no contexto da canção, equivale a um numeral, classe gramatical que expressa 

quantidade. 

b) é pertinente, pois a função dos advérbios e das palavras denotativas é conferir subjetividade ao texto, 
como ocorre na construção de figuras de linguagem como a metáfora. 

c) apresenta falhas, pois, levando em conta o contexto da canção, a palavra representa um adjetivo que 
caracteriza a relação amorosa mencionada nos versos. 

d) contém uma imprecisão, pois, no contexto da canção, ao vir acompanhado pelo artigo indefinido “um”, 
o vocábulo “Chile” assume a função de substantivo. 

e) está adequada, pois, no contexto em que foi empregado, o termo “Chile” modifica o sentido do verbo 

“falar”, acrescentando-lhe uma circunstância. 
 
12. “O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante recebeu a bala na 

cabeça e morreu na hora.” No texto, os vocábulos destacados são, respectivamente: 
a) preposição e artigo 
b) preposição e preposição 
c) artigo e artigo 

d) artigo e preposição 
e) artigo e pronome indefinido 

 
13. (ITA-SP) Determine o caso em que o artigo tem valor de qualificativo: 

a) Estes são os candidatos de que lhe falei. 

b) Procure-o, ele é o médico! Ninguém o supera. 

c) Certeza e exatidão, estas qualidades não as tenho. 
d) Os problemas que o afligem não me deixam descuidado. 
e) Muito é a procura; pouca a oferta. 

 
14. (UM-SP) Assinale a alternativa em que há erro: 

a) Li a notícia no Estado de São Paulo. 
b) Li a notícia em O Estado de São Paulo. 

c) Essa notícia, eu a vi em A Gazeta. 
d) Vi essa notícia em A Gazeta. 
e) Foi em O Estado de São Paulo que li a notícia. 

 
15. (FMU-SP) Assinale a única alternativa em que há erro no emprego do artigo: 

a) Disse-me que conhece todo o Brasil. 

b) Leu todos os dez romances do autor 

c) Nem todas opiniões são valiosas. 
d) Andou por todo Portugal. 
e) Todas cinco, menos uma, estão corretas. 

 

https://www.ifsc.edu.br/
https://www.ibmec.br/

