
 

 

Tarefa 8 professora Vanessa 
 
Resolução 
 
01.  

a) proibições têm de ser explícitas. 
b) Calvin tira as calças e cronicamente pretende ir comer fora para afrontar a falha no texto da proibição 
c) Não, pois a placa só diz para não parar; não faz referência a outros procedimentos.   

 
02. A ambiguidade encontra-se na expressão DO DIRETOR. Assim, a montagem depende de o grupo aprovar o 

diretor OU a montagem depende de o diretor aprová-la.   
 
03.  

a) Na linguagem coloquial, ocorre a mistura da 2a pessoa com a 3a pessoa. Na norma culta, o texto seria: 
"Fecha os olhos, e vê se TU consegues imaginar os países ricos, pobres, e os países pobres, ricos". 

b) A personagem imagina-se como um cidadão americano: a indumentária - roupas e a cartola 
comprovam a civilização americana.   

 
04. A resposta deve mostrar a questão da TV e sua influência no comportamento das pessoas, que sequer 

sabem falar mas já são capazes de interagir com os programas veiculados pela telinha.   
 
05.  

a) O sentido "mais antigo" está na terceira fala. O "novo" nas duas anteriores. 
b) A palavra "grávida" é a mais provável. 
c) A ironia está presente na última fala. A conversa finaliza com "às claras", o que denota a imprecisão, o 

sentido vago do verbo "ficar".   
 
06.  

a) "Sonho em ser um grande general". 
b) "Serei um grande general, como meu pai". 
c) "Sonho em ser um grande general, como meu pai sonhava".   

 
07. O efeito cômico encontra-se na última frase: "Lava as mãos antes de vir para a mesa". A situação é que o 

marido estava lendo "as notícias do Brasil", e a mulher solicita-lhe que lave as mãos, mas não pelo papel 
jornal, e sim pelo conteúdo das "notícias do Brasil": imoralidade, corrupção...   

 
08.  

a) Susanita afirma ser a nota zero muito para Manolito, logo a professora só poderia estar louca. Manolito 
interpreta a fala de Susanita como um ato de solidariedade, pois se conforta com a fala dela. 

b) na 2a pessoa: "Imagina só, te dar zero! Tua professora está louca!" 
na 3a pessoa: "Imagine só, lhe dar zero! Sua professora está louca!"   

 
09.  

a) A interpretação de Hagar sobre a fala de seu interlocutor. Enquanto o interlocutor se refere a 
"problemas em casa" como problemas práticos, Hagar entende que se trata de um problema conjugal. 

b) A expressão "em casa" permite duas leituras: o ambiente doméstico e o ambiente conjugal.   
 
10. A atitude da mãe de regar plantas e a sua última fala, reveladora da consciência da contradição do filho 

que atribui as culpas aos adultos, mas não prescinde do carro para se locomover, são fatores que a 
isentam, em parte, dessas acusações.    

 
 


