
 

 

Tarefa 9 professora Vanessa 
 
Gabarito 
 
01.  

a) Francisco Teodoro é um negociante português que fez fortuna no Rio de Janeiro, que, na virada do 
século XIX para o XX, vivia um processo de modernização intensificado pela emergência da República e 
o preço do café assumira grandes proporções. Imigrante pobre, Teodoro conseguiu, por meio do 
trabalho árduo, enriquecer. Ambicioso, mas de pouco estudo, vê em Dr. Gervásio e em Inocêncio uma 
superioridade intelectual que o leva a envolver-se em transações que desembocam, ao final da 
narrativa, em sua falência e na perda de todos os bens, inclusive da casa da família. Assim, ambição, 
ganância, inveja e covardia perante o fato de não corresponder ao padrão da sociedade burguesa e 
patriarcal da época constituem características fundamentais que o levam ao suicídio.  

b) Trata-se do discurso indireto livre, uma modalidade de técnica narrativa resultante da mistura 
dos discursos direto e indireto. O narrador pode não apenas reproduzir indiretamente 
as falas dos personagens, mas também os seus pensamentos e sentimentos, de forma semelhante a 
um monólogo interior dos personagens, mas expresso pelo narrador e reproduzido na forma como os 
personagens o diriam.   

 
02.  

a) Não, a palavra “bem” adquire sentidos diferentes e desempenha funções distintas também em cada 
um deles. No texto I, apresenta noção de muito, bastante, com função de advérbio ligado ao adjetivo 
“ligados”. No II, é marcador linguístico de pausa antes de introdução da fala, com função de 
interjeição. Em III, é substantivo com função de vocativo.  

b) Empregando o discurso indireto, a frase apresentaria a seguinte configuração: Ela disse que queria 
explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas ela não gostava do deserto, sentia muito 
pelas plantas!    

 
03.  

a) No contexto, o termo “houvesse” faz parte da locução verbal “houvesse perseguido” e tem como 
núcleo do sujeito a palavra “incerteza”. No segmento “não viesse de longe a enfiada das decepções 
que nos ultrajam”, o núcleo do sujeito do verbo “viesse” é “enfiada”.  

b) Em discurso indireto, a frase teria a seguinte configuração: à porta do Ateneu, meu pai disse-me que 
eu iria encontrar o mundo.    

 
04.  

a) Expressões como "encrenca", "negrão", "acerto os ponteiros", "poxa", "besteira" e "paca" representam 
marcas de linguagem informal que poderiam ser substituídas, para adequação a uma situação 
comunicativa mais formal, por confusão, homem, resolvo as questões, equívoco e muito, 
respectivamente. O texto final poderia apresentar a seguinte configuração: "Não é medo. É que posso 
evitar confusão. Falo com o homem e resolvo as questões pendentes. Francamente, se eu cometo um 
equívoco, minha mãe sofre. Ela chorou muito no dia em que saí de casa”. 

b) No discurso indireto, a fala de Tonho apresentaria a seguinte redação: Tonho afirmou que bem que 
queria ficar. Mas a cidade dele não tinha emprego. Quem quisesse ser alguma coisa na vida tinha que 
sair de lá. Tinha sido isso que fizera (tinha feito). Depois que acabara o exército, tinha vindo para ali. 
Seu pai não pudera (tinha podido) ajudá-lo.   

 
05.  

a) Sim, o verbo “ter” apresenta diferente valor semântico em cada um dos dois segmentos. Na primeira 
ocorrência, substitui o verbo haver ou existir. Na segunda, o verbo necessitar ou precisar.  

b) Em discurso indireto, a frase apresentaria a seguinte configuração: Eduardo Koge disse que eles 
viviam ali que nem gado e não podiam sair daquela cerca.   

 
06.  

a) Substituindo os termos “corrompendo” e “embaçando” por outros de sentido equivalente, a frase 
apresentaria a seguinte configuração: “ele [vereador Galvão] obteve uma boa interpretação, 
subornando os juízes, e enganando os outros herdeiros”.  

b) Em discurso indireto e na ordem direta, o trecho apresentaria a seguinte configuração: a mãe do infeliz 
contava a uma comadre que fora (ou tinha sido) um grande remédio.   

 



Avaliação Produtiva 

 

 
2

07. Os segmentos “Elza canta para não enlouquecer, diz.” e “ouviu do apresentador Ary Barroso a pergunta 
debochada de que planeta ela tinha vindo. Elza respondeu que vinha do planeta fome” estão escritos em 
discurso indireto. Em discurso direto, teriam, respectivamente, a seguinte redação: “Canto para não 
enlouquecer”, diz Elza, “De que planeta veio?”, perguntou-lhe debochadamente Ary Barroso. Ao que ela 
respondeu: “Do planeta fome.”   

 
08. O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas”, passado para o 

discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens, fica: 
“Camilo disse a Rita: 
– É imprudente andar por essas casas.”   

 
09.  

a) No período indicado: (...) amizade às vezes é difícil sobre essa base, porque atravessa períodos 
complicados. Mas quando a gente ama de verdade, no amor, na amizade, ama as luzes e as 
sombras de cada pessoa ou de cada lugar. As duas metáforas utilizadas são luzes e sombras que 
referem-se às qualidades e defeitos inerentes a qualquer ser humano ou lugar. 

b) O entrevistador pediu para que Galeano falasse um pouquinho sobre uma coisa muito importante para 
o entrevistado: a amizade.   

 
10.  

a) Edward Frenkel, questionado por que tanta gente detestava matemática, afirmou que para tanto 
existiam vários fatores. A principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática era 
porque não sabia do que se tratava. Mas pensava que sabia, o que era pior ainda, pois fora 
apresentada na escola a uma fração minúscula do tema, de forma muito ruim, e ficara com um gosto 
amargo na memória. Uma das missões a que ele se propunha era diminuir o estrago causado pelo 
sistema de ensino. Teria sido muito mais fácil se os leitores dele nunca tivessem ouvido falar do 
assunto e ele pudesse explicá-lo partindo do zero. 

b) Frenkel acredita que o desgosto relacionado à Matemática se deve prioritariamente à falta de 
conhecimento sobre o assunto, ou então à crença de que se sabe Matemática, quando o conhecimento 
se restringe às aulas da disciplina, mal dadas. Ele se predispõe a minimizar tal problema, apesar de 
salientar que a situação ideal seria que seus leitores não tivessem conhecimentos matemáticos 
prévios. Apesar de ser uma resposta pessoal, na segunda parte da questão o aluno deve mencionar 
um caso em que o conhecimento prévio sobre um assunto não gera empatia, dificultando, inclusive, a 
continuidade de seu estudo.   

 
  
 


