
 

 

Tarefa Mínima 14 – 2ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 
01. A primeira revela um sentido específico – a garota; a segunda, um sentido genérico, indefinido – uma 

garota. 
 
02. B; A; B; A; B. 
 

03. Alternativa D. De acordo com o autor Bechara, em Moderna Gramática Portuguesa: 
 Se exprimirmos a totalidade numérica por numeral precedido do elemento reforçativo todos, aparecerá 

artigo se o substantivo vier expresso: Leu todos os dez romances do escritor; Nem todas as opiniões 
são valiosas. 

 Se omitirmos o substantivo, não haverá lugar para o artigo: Todas cinco, menos uma, estão corretas. 
 Com as designações geográficas, o emprego de todo o e todo depende de o nome exigir ou não a 

presença do artigo: Todo o Brasil; Todo Portugal. 
 
04. A diferença que há entre as orações reside no fato de que o artigo indefinido “uma” retrata o sentido de 

uma obra qualquer. Já o sinal de pontuação revelado pelos dois pontos, especifica que a obra se refere ao 
escritor Machado de Assis. 

 
05. Letra D, pois o artigo definido particulariza a maneira de ser das manas Lousadas; e o artigo indefinido 

situa as manas Lousadas numa cidade onde elas são famosas pela maledicência. 
 
06. Letra D. Em A e B, é preposição; em C é pronome demonstrativo e, em E, pronome pessoal do caso 

oblíquo. 

 
07. Letra D, pois generaliza a classe profissional, uma vez que se refere a todos os médicos. 
 

08. Letra B, pois apenas as afirmações II e V são verdadeiras. 
 
09. Letra B, pois 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”. 

 

10. Letra E, pois a forma verbal ‘conseguiram’ está na 3ª pessoa do plural para concordar com o sujeito 
“grandes mestres das lutas”. 

 
11. Letra D, pois contém uma imprecisão, pois, no contexto da canção, ao vir acompanhado pelo artigo 

indefinido “um”, o vocábulo “Chile” assume a função de substantivo. 
 

12. Letra A, preposição e artigo. 

 
13. Letra B, pois o uso do artigo faz um elogio ao médico. 
 
14. Letra A, pois não se pode fazer a contração já que o nome do jornal é O Estado de São Paulo. 
 
15. Letra C, pois falta o artigo: Nem todas AS opiniões são valiosas. 
 


