GABARITO – EXERCÍCIOS PÁG. 184 - 189
Série: 8º Ano

ASA SUL / ÁGUAS CLARAS

Professora Lorna
PÁGINA 184
Questão 1
Expressa certeza, que é confirmada pela
palavra “sim”.

Da maneira denotativa.

Questão 2
a) Foi empregada indicando sentimento, pois,
no sentido de órgão muscular, não há dúvida
de que todo corpo tem um coração.
b) O eu lírico não se sente correspondido.

PÁGINA 187
Questão 1
Divulgar um local de moradia para idosos.

Questão 3
Significa “nenhuma das alternativas
anteriores” e é utilizada em testes de múltipla
escolha.
Questão 4
A palavra “menina”
Questão 5
a) disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra
filosofal, fengshui, astrologia, cromoterapia,
bobagens que surgem do nada.
b) Tudo – disco voador, oitavo sentido, utopia,
pedra filosofal, fengshui, astrologia,
cromoterapia, bobagens que surgem do nada
– existe, sim, menina.
c) A ordem direta distancia demais o sujeito
do verbo,
PÁGINA 186
Questão 1
Vocativo.
Questão 2
a) Zook
b) doutor (dr.). “doutor” desempenha a
função de sujeito.
Questão 3
Indica descrença.
Questão 4

Questão 5
a)D; b)A; c)C; d)D; e)B

Questão 2
a) Refere-se aos leitores em geral.
Ela tem a função de chamar, interpelar os
leitores, a fim de atrair a atenção deles para o
que será dito em seguida.
Função sintática de vocativo.
b) Constitui uma introdução tradicional para o
anúncio de eventos importantes. Esse
emprego de “senhoras e senhores” contribui
para a criação da ideia de que será anunciado
um grande acontecimento.
Questão 3
a) Não; nessa ocorrência, ele se refere
especificamente aos idosos para quem o lugar
foi planejado.
b) Ela ganha o sentido de ser formada por
pronomes de tratamento (senhora e
senhores) referentes a pessoas mais velhas.
PÁGINA 188
Questão 4
a) Explica o que é “um lugar”.
b) Aposto.
Questão 5
a) Ele tem o sentido de saudação ou
comemoração, por motivo de alegria, como se
expressasse um brinde, e, ao mesmo tempo, o
sentido de um convite a que se viva a
maturidade, aproveitando bem essa fase da
vida.

b) Não, pois há, em geral, a ideia de que as
pessoas mais velhas vivem com muitas
restrições.
c) O vocativo chama a atenção dos leitores
para o produto anunciado – o lançamento do
Centro de Vivência para a Maturidade.
E o aposto caracteriza de maneira destacada o
centro de vivência anunciado.
Questão 1
a) São Pulo, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro.
b) A Infraero.
c) Informar que os voos Rio-Congonhas a
partem do aeroporto Santos Dumont; os
demais voos estão sendo operados no
aeroporto Galeão-Antonio Carlos Jobim.
Questão 2
a) Santos Dumont e Antonio Carlos Jobim.
b) Santos Dumont usa um chapéu de abas
largas e um terno escuro. Jobim usa um
chapéu e um terno brancos.
c) Dumont é considerado o pai da aviação, o
1º homem no mundo a voar em um avião.
Jobim foi um grande maestro e compositor de
música popular.
d) O anúncio se refere a viagens aéreas ou
porque Santos Dunont e Tom Jobim já
faleceram, estão “no céu”.
PÁGINA 189
Questão 3
a) Jobim.
b) Vocativo: Santos Dumont.
Aposto: meu amigo.
c) O da fala de Dumont representa o
aeroporto Galeão-Antonio Carlos Jobim, no
Rio de Janeiro.
O da fala de Jobim, o aeroporto SantosDumont, no Rio de Janeiro.
Questão 4
Na 2ª; porque a expressão “ó”, antes do
vocativo, dá ênfase à pessoa a quem o locutor
se dirige.
Questão 5
a) Orações sem sujeito.
b) Na 1ª frase, “mãe” é OD.
Na 2ª frase, “mãe” é vocativo.
Questão 6

Na 1ª frase, entende-se que só há uma pessoa
no mundo que pode ser nossa mãe.
Na 2ª, entende-se que o menino chama a mãe
para dizer-lhe que há somente uma coca-cola
na geladeira.
Questão 7
a) O melhor aluno da classe, o Paulo,
transferiu-se.
b) Paulo, o melhor aluno da classe transferiuse.

