
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Veridiane 
 
Livro Linguagens, p. 42 e 43: 1 ao 5 
Livro Linguagens, p. 45 e 46: 1 ao 7 
 
RESOLUÇÃO: 

PÁGINA 42 e 43 
 
01. 

a) desinencial “eu” 
b) 3ª pessoa do plural. Refere-se a “seres estranhos”. Função de sujeito. 

 
02. 

a) 3ª pessoa do plural 
b) não 
c) não 

 
03. 

a) Não há uma ordem específica, mas há uma ordem lógica, ou seja, as frases do primeiro item podem 
aparecer em qualquer posição, mas as frases do 2º e do 3 itens devem aparecer depois da fala do 
segundo balão. 

b) Faz, chovia e havia estão na 3ª pessoa do singular; chegamos e descemos estão na 1ª pessoa do 
plural 

c) Faz, chovia e havia têm sujeito inexistente; chegamos e descemos têm sujeiro desinencial: nós. 
 
04. 

a) Os donos do cão 
b) O carro vermelho 
c) Os funcionários da clínica veterinária que aplicaram a vacina nele. 

 
05. Provavelmente, ele ficou tão traumatizado com a vacina que se esqueceu de que os próprios donos o 

levaram. 
 

PÁGINA 45 e 46 
 
01. 

a) desinencial: nós 
b) desinencial: nós 
c) simples: o texto 
d) simples: o autor 

 
02. 

a) vão e entreolham(-se) 
b) Vão: indeterminado; entreolham-se: composto - o texto e o autor. 

 
03. O poema faz referência a uma leitura que será feita no futuro. Assim o sujeito indeterminado indica que 

não está ao alcance do eu lírico saber quem serão esses leitores. 
 
04. 

a) Ganharam prêmios no sorteio. 
b) Contaram o que aconteceu comigo no colégio. 
c) Rasgaram a minha camisa no jogo. 
d) Tropeçaram na escada rolante. 

 
05. 

a) Nessa situação, precisa-se de colaboração. 
b) Acredita-se na educação do país. 
c) Fala-se muito sobre violência no mundo. 
d) Pensa-se muito nas férias. 

 
06. Desinencial: eu. 
 
07. “Quando afogaram ele” e “ainda dizem que é filme de terror”. 


