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Avaliação produtiva 1ª  SÉRIE –Interpretação de Texto e GRAMÁTICA – LENE  

 
Lista 02 

 
01. O trecho a seguir foi extraído do texto “Diminutivos”, de Luís Fernando Veríssimo: “Operação, por exemplo, é 

uma palavra assustadora. Pior do que intervenção cirúrgica porque promete uma intromissão muito mais radical 
nos intestinos”. Esse segmento exemplifica uma função da linguagem. Identifique-a e justifique sua resposta. 

 
02. (CESPE) Leia o texto para julgar os itens que se seguem. 

O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade — um espelho? 
Decerto, das noções de física, com que se familiarizou, as leis da ótica. Reporto-me ao transcendente, todavia... 
O espelho, são muitos, captando-lhe as feições; todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se(R.3) com aspecto 
próprio e praticamente inalterado, do qual lhe dão imagem fiel(R.1). Mas — que espelho? Há-os bons e 
maus(R.2), os que favorecem e os que 13 detraem; e os que são apenas honestos, pois não. E onde situar o 
nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? 

 

João Guimarães Rosa. O espelho. In: Primeiras estórias. Ficção completa. Rio de Janeiro:  
Nova Aguilar, 1994, v. 2, p. 437-55 (com adaptações) 

 
(   ) Na estrutura “do qual lhe dão imagem fiel” (R.1), a expressão “imagem fiel”, em termos semânticos, é a 

informação nova do período, tendo em vista que os elementos “do qual”, “lhe” e “dão” retomam, 
respectivamente, referência em constituintes sintáticos anteriores, a saber: “aspecto próprio e praticamente 
inalterado”; “o senhor” ; e “todos”, sujeito da oração. 

(   ) A palavra “que” “em que sabe e estuda”(l.1) retoma o termo “O senhor” e desempenha a função sintática de 
sujeito. 

(   ) A oração “Há-os bons e maus” (R.2) pode ser reescrita, sem prejuízo gramatical nem semântico, da 
seguinte forma: Existe-os bons e maus.” 

(   ) A partícula “se” em “crê-se” indica a existência de um sujeito simples e paciente. 
 


