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Lista 06 – Atividades 

 
TEXTO 1 

A raça humana 
 
A raça humana é  
Uma semana  
Do trabalho de Deus  
 
(...) 
 
A raça humana é o cristal de lágrima  
Da lavra da solidão  
Da mina, cujo mapa  
Traz na palma da mão  
A raça humana é  
Uma semana  
Do trabalho de Deus  
 
A raça humana risca, rabisca, pinta  
A tinta, a lápis, a carvão, a giz  
O rosto da saudade  
Que traz do Gênesis  
Dessa semana santa  
 

(GIL, Gilberto. CD Raça Humana.)  
 
01. Observe as estruturas morfossintáticas da letra de música e responda ao que se pede:  

1. “A raça humana é / Uma semana / Do trabalho de Deus” 
2. “A raça humana é o cristal de lágrima...” 
3. “A raça humana risca, rabisca, pinta /  A tinta, a lápis, a carvão, a giz...” 
 
a) Identifique a predicação verbal das orações. 
b) Classifique o predicado das orações.     

 
TEXTO 2 

Os sinos de Ouro Preto 
 

Contam que só uma igreja de Ouro Preto1 anunciou a morte de Tiradentes2 com o toque fúnebre 
dos seus sinos.Todas as outras saudaram a execução do danado3 com um toque festivo. Não se 
conhece a explicação4 para os solitários sinos destoantes de Ouro Preto. Talvez o pároco da igreja 
enxergasse mais longe que os outros e previsse que a História transformaria o réprobo em herói. Talvez 
o pároco fosse um admirador dos inconfidentes, sem medo de afrontar a Coroa com o toque 
lamentoso5. Ou talvez o sineiro da igreja tivesse apenas se enganado e escolhido o toque errado. Não 
se sabe. 

Como não se sabe – ou eu não sei – que santo dava nome à igreja. Se a história dos sinos é 
real6, ele poderia ser uma espécie de padroeiro dos que resistem a julgamentos apressados e preferem 
ver quem, no longo prazo, continuará réprobo e quem virará herói. O único problema com esperar o 
julgamento da História é que o longo prazo geralmente redime quem não está mais vivo para festejar 
sua reabilitação. O longo prazo custa a passar. 

(Veríssimo)  
 
02. Dê a função sintática dos termos retirados do texto anterior:  

a) “anunciou a morte de Tiradentes” (ref. 2)  
b) “Não se conhece a explicação” (ref. 4)  
c) “a Coroa com o toque lamentoso” (ref. 5) 
d) “ Se a história dos sinos é real” (ref. 6)  
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03. Observe os termos preposicionados: “igreja de Ouro Preto” (ref. 1) e “a execução do danado”  
(ref. 3). No contexto, eles podem desempenhar a mesma função sintática? Justifique a sua resposta 
com argumentos gramaticais.  

 
04.  
 

 
 

No último quadro da tirinha, há a seguinte oração: “A sua cabeça está na frente do relógio”. O termo 
preposicionado desempenha qual função sintática? Justifique a sua resposta com argumentos 
gramaticais. 


