
 

 

Tarefa Mínima 16 – 2ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 
01. Resposta correta: C. Verbos que indicam movimento, como o verbo “ir”, se constroem, de acordo com a 

norma culta, com a preposição “a”, razão por que a língua padrão recomendaria “ele queria ir à 
repartição”. Nas demais alternativas, não há qualquer descumprimento da norma, inclusive na letra A, em 
que o verbo “lembrar-se” está corretamente construído com a preposição “de”. 

 

02. Resposta correta: B. O verbo "escapar", no caso, é transitivo indireto e, por isso, o pronome utilizado como 
complemento deveria ser o "lhe", ou "a ele" (nada lhe escapa, ou nada escapa a ele). 

 
03. Resposta correta: E. Só me lembro de que um dia formoso. 
 
04. Resposta correta: C. "Assistir", com o sentido de "ver", presenciar", é mesmo transitivo indireto e se 

constrói, como prescreve a norma culta, com a preposição "a" (que não é a única preposição a reger esse 
tipo de complemento, mas é a que se exige nesse caso específico). Com o significado de "dar assistência, o 
que não é o caso, o verbo é transitivo direto.    

 
05. Resposta correta: C. "Casar" é realmente um verbo transitivo indireto e se constrói com um complemento 

regido da preposição "com", mas "namorar" é transitivo indireto: casa-se com alguém, mas namora-se 
alguém. O verbo "lembrar-se", pronominal, está empregado corretamente, como transitivo indireto. O 

verbo "prometer", na tira, é apenas transitivo direto e é o contexto que determina a sua predicação, assim 
como acontece com o verbo "viver". "Ter" é verbo auxiliar na construção "tenho vivido" e, nesse caso, não 
se pode falar em predicação. 

 

06. Resposta correta: C. Na passagem, "escrever um livro" é a coisa lembrada e a pessoa que lembra é 
representada pelo objeto indireto "me". Destaque-se que, nas opções "a" e "e", o verbo "lembrar" tem o 
sentido de "trazer à memória" ou "assemelhar-se". na letra "d", Machado de Assis optou por omitir a 

preposição "de" na introdução da oração objetiva indireta, o que a gramática admite como elipse. 
 


