
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Veridiane 
 
Livro 1, página 685: 1 o 5 
Livro 1: página 686: 1 ao 7 
 
RESOLUÇÃO: 

PÁGINA 685 
 
01. Letra A. O agente da passiva vira sujeito e o sujeito vira objeto direto, logo temos o que está na letra A. 
 
02. Letra B. Na letra A, só é possível ênclise, já que se tata de início de frase; na C, só é possível próclise, pois 

o “mal” é advérbio, portanto atrai o pronome; na D, só é possível mesóclise, pois o verbo está no futuro do 
presente; na E, só é possível próclise, pois o “não” é advérbio e palavra negativa, portanto atrai o 
pronome. 

 
03.  

I- Os meninos de rua, que procuram emprego, são repelidos pela população. 
II- Sem vírgula, apenas os meninos de rua que procuram emprego são repelidos. Com vírgula, todos os 
meninos de rua procuram emprego, logo todos são repelidos. 

 
04. Letra A. Todas as outras alternativas trazem voz ativa. 
 
05. Letra E. Não é possível colocar o pronome depois do particípio, logo o correto, na letra E, seria “tinham SE 

preparado”. 
 

PÁGINA 686 
 
01. Letra A. O agente da passiva é “pelos nossos atos”. 
 
02. Letra A. Na voz passiva, teríamos: A ira de qualquer fanático seria despertada pelos ateus. 
 
03. Letra D. Na voz passiva, teríamos: Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. 
 
04. Letra B. Como foi usada segunda pessoa do singular na primeira frase, o correto é “Muitos ajudaram-TE” e, 

como foi usada primeira pessoa do plural na segunda frase, o correto é “Muitos aconselharam-NOS”. 
 
05. Letra D: “quando as canções Domingo no parque e Alegria, Alegria foram apresentadas por Gilberto Gil e 

Caetano Veloso” e “a narrativa cinematográfica influenciava as duas canções”. 
 
06. Letra A. Quem percebe percebe algo, logo o verbo é transitivo direto, mas foi usada a preposição A, logo 

trata-se de um objeto direto preposicionado. 
 
07. Letra A. “À humanidade” completa o substantivo abstrato AMOR com ideia de destinatário; “pela chuva” 

pratica a ação em uma frase que está na voz passiva; “em virtudes” completa o adjetivo RICO. 
 
08. Letra C. A frase seria: As respostas iam sendo assinaladas na folha pelo menino. 
 
 
 
 
 


