
 

 

Tarefa 19 professora Lúcia 
 
01. Leia este trecho de notícia.  

Porco passageiro não é passageiro porco 
 

Um porco passageiro alvoroçou o voo 107 da companhia US Airways, que saiu da Filadélfia com destino a 
Seatle, nos EUA. Note-se que não se trata de um passageiro porco, mas de um porco passageiro mesmo. 
Pesando 135 quilos, ele viajou com suas donas [...] na primeira classe. [...] 
a) Explique a diferença de sentido entre “porco passageiro” e “passageiro porco”. 
b) Que alterações nas classes gramaticais geraram a mudança de sentido referida na questão anterior? 

 
02. A anteposição do adjetivo é um recurso expressivo que pode ser empregado para alterar o valor semântico 

de certos adjetivos e, ao mesmo tempo, revelar indícios de subjetividade do emissor relativamente ao 
conteúdo do que se declara. 
Indique a alternativa em que o adjetivo destacado, se anteposto ao substantivo, provocaria tal efeito.  
a) O ex-governador sempre negou, cinicamente, suas relações evidentes com o submundo da 

corrupção. 
b) Para realizar seu sonho, o rapaz teve de lutar contra as dificuldades decorrentes de sua origem 

desprivilegiada. 
c) O cânion Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul, é uma beleza deslumbrante. 
d) Por mais influente que ele possa parecer, é um gerente simples. 
e) O Brasil precisa ampliar a distribuição dos benefícios do crescimento econômico, a fim de reduzir as 

diferenças sociais vergonhosas que o impedem de tornar uma nação socialmente justa e harmônica. 
 
03. Considere este título de reportagem de um provedor da internet: 

Escolha o biquíni ideal para seu corpo com preço baixo. 
O posicionamento inadequado de um elemento textual dessa frase possibilita extrair dela uma 
interpretação, no mínimo, engraçada.  
a) Qual seria essa interpretação? 
b) Classifique gramaticalmente o elemento textual responsável pelo sentido engraçado e explique, com 

base nas relações gramaticais que se estabelecem na frase, por que esse sentido ocorre. 
c) Reescreva a frase, ordenando seus termos de maneira a dar a ela o sentido pretendido pelo redator. 

Faça apenas o menor acréscimo necessário para obter tal sentido. 
 
04. Leia este parágrafo, extraído de uma reportagem: 

 

Os estudantes que pretendem ingressar na Unicamp, no próximo vestibular, concordam com o decreto do 
governo. Estão reclamando, apenas, que a Universidade de Campinas está exigindo a leitura de um livro 
que entrará no exame inexistente no Brasil: A confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro. 

Revista IstoÉ-Senhor, nº 991. 
 

Nesse Texto, o mau posicionamento de um adjetivo possibilita que o trecho em que ele ocorre tenha dois 
sentidos: o pretendido pelo redator e um outro, absurdo.  
a) Identifique esse adjetivo e esclareça quais são os dois sentidos que podem ser atribuídos ao trecho. 
b) Para entender o trecho de acordo com a intenção do redator, a que substantivo o leitor deve relacionar 

o adjetivo referido na questão anterior? 
c) E para ter o sentido absurdo? Justifique por que esse sentido seria absurdo. 
d) Reescreva o trecho de forma a tornar claro o sentido pretendido pelo redator. 

 
05. Certa ocasião, uma grande rede de supermercados inaugurou, em uma cidade, sua primeira loja. Uma 

outra rede, que já atuava na cidade, lançou então uma campanha publicitária com o seguinte slogan: 
 
Temos mais a oferecer aos nossos clientes do que nosso caro concorrente.  
a) Explicite os dois sentidos que podem ser atribuídos ao adjetivo dessa frase. 
b) Comente como esses dois sentidos do adjetivo criam um duplo efeito na mensagem da frase. 

 
06. As frases de cada par abaixo têm, entre si, sentidos diferentes graças a presença ou ausência do artigo. 

Explique essa diferença.  
a) 1. O explorador descobriu a cidade de ouro. 

2. O explorador descobriu a cidade do ouro. 
b) 1. Toda cidade deveria ser bem arborizada. 

2. Toda a cidade deveria ser arborizada. 
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07. Leia este trecho de texto:  
(...) Mas não foi isso que aconteceu. Caíram as plumas e o penacho. Os vermelhos, os verdes e os azuis 
das penas transformaram-se num cinzento triste. E veio o silêncio: [o pássaro] deixou de cantar. (...) 
Os jovens e os adultos pouco sabem sobre o sentido da simplicidade. Os jovens são aves que voam pela 
manhã: seus voos são flechas em todas as direções. 
Rubem Alves, do livro Concerto para corpo e alma. 
 
Relativamente aos recursos linguísticos explorados pelo autor para obter o efeito expressivo desse trecho, 
considere essas informações: 

I.O autor faz uso de palavras do mesmo campo semântico, como “plumas” e “penacho”. 
II.Ele faz uso intensivo da substantivação de adjetivos. 

III.No segmento textual “cinzento triste”, o autor emprega o adjetivo para enfatizar uma característica já 
comumente atribuída ao adjetivo substantivo. 

IV. Ele emprega, no segundo parágrafo, duas metáforas. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas I, II, III. 
b) Apenas II, III, IV. 
c) Apenas I, IV. 
d) Apenas III E IV. 
e) Apenas III. 

 
 


