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ASSUNTO: 1ª  SÉRIE –GRAM e TEXTO – LENE  

 
Lista 07 

 

Nos três enunciados a seguir, o adjetivo adoentado(s) desempenha a função de predicativo, do 
sujeito ou do objeto. Compare-os quanto ao sentido. 

 

 
 
01. Determine em que enunciado o predicativo se refere ao objeto e ao sujeito. 
 
02. No terceiro enunciado, ocorre ambiguidade. Imagine um contexto em que o predicativo ficasse 

claramente expresso, conforme fosse predicativo do sujeito ou do objeto.  
 
03. Classifique o predicado em I e II. 
 
04. Em “Parou, hesitante, em frente à banca de jornais. Examinou as capas de revistas uma por uma.”, o 

termo “hesitante” indica o estado ou o modo em relação ao sujeito? Justifique sua resposta. 
 
05. Coloque 1 (predicativo do sujeito) e 2 (predicativo do objeto).  

(   ) Feliz, Juliana deu a notícia ao pai. 
(   ) Consideraram as atletas vencedoras. 
(   ) Aquela revelação deixou todos aliviados. 
(   ) Os jovens assistiram alegres aos jogos olímpicos. 

 
Leia o trecho a seguir e julgue os itens. 

 

O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes(R.1) toca e tange. 
Se a gente lhe(R.2) perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa normal responderia “Bem, 
obrigado!” — com o Juca a coisa não era assim tão simples. 

 

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações) 
 
06. (   )Caso seja suprimido o pronome “lhes” (R.1), a correção gramatical do texto será mantida, embora 

o trecho se torne menos enfático. 
 
07. (   ) O pronome “lhe” (R.1) tem como referente o vocábulo “chamadas”. 
 
Leia o texto a seguir e julgue os itens que se seguem. 
 

A RAPOSA E AS UVAS 
Jean de La Fontaine 

 

Certa raposa, quase morta de fome, viu, no alto de uma parreira, umas uvas que pareciam maduras. 
De bom grado as comeria, mas, como não podia alcançá-las, disse: 

– Estão verdes, não prestam, só os cães as podem tragar!  
Eis, porém, que cai uma folha. Pensando que era uma uva, mais do que depressa volta o focinho. 
E quantos são assim na vida: desprezam, desvalorizam o que não podem conseguir. Mas basta uma 

pequena esperança, uma mínima possibilidade para que virem, como a raposa, o focinho. Olhem à volta, 
que vós os encontrareis em grande quantidade. 

As fábulas são narrações alegóricas, cujas personagens são, via de regra, animais, e que encerram 
uma lição de moral. Levando em consideração os aspectos semânticos do texto, julgue os itens. 
 
08. (   ) A moral do texto 1 prega que a frustração leva as pessoas a desvalorizarem o que não conseguem 

obter. 
 
09. (   ) A moral do texto 1 corresponde ao ditado popular "quem desdenha quer comprar". 
 
10. (   ) A moral do texto 1 prega que as pessoas devem ser obstinadas em seus propósitos. 


