
 

 

Tarefa 01 – Professora Lúcia 
 

Leia o título da matéria abaixo. O que chama sua atenção? Será que os animais compreendem a linguagem 
humana? Você se lembra de ter lido algo a respeito? 

 
Visual rebuscado, fraseado simples 

 
Uma pesquisa conduzida na Universidade Harvard (EUA), mostrou que os saguis-cabeça-de-algodão 

(Saguinusoedipus), espécie da Colômbia, são capazes de identificar e memorizar estruturas simples de 
frases, mas não modelos complexos como os usados pelos humanos. 
No experimento, os macacos escutaram dois tipos de sequências com uma gramática fictícia, que utilizam 
sílabas formadas por uma consoante e uma vogal, chamadas de A e B. Na primeira série, A era seguido de 
B; na segunda, as primeiras e últimas sílabas eram A e B, como se estivessem espelhadas. Ao escutarem 
“frases” similares, mas agora com alguns erros de sintaxe, os saguis identificavam as incorreções apenas 
nas estruturas simples. 

A descoberta pode parecer óbvia, mas confirma uma teoria defendida pelo linguista Noam Chomsky e 
pelos autores do estudo – os biólogos William Tecumseh Fitch, da Universidade de Saint Andrews (Reino 
Unido), e Mark Hauser, de Harvard. Eles afirmam que o desenvolvimento da sintaxe foi essencial para que 
a linguagem humana surgisse dentro do processo evolutivo. 

Galileu. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Galileu/ 
 
01. Qual é a finalidade do texto que você leu: distrair o leitor,transmitir um conhecimento ou expressar 

opiniões? 
 
02. O que expressa o título do texto? 
 
03. Identifique o trecho em que se encontra a ideia principal.Apresente um pequeno resumo dela. 
 
04. De que recurso o produtor do texto lança mão para darmais veracidade e credibilidade ao texto? Por que 

isso énecessário? 
 
05. Em textos que expõem didaticamente informações, é fundamentalmanter a sequência lógica, o 

encadeamento dasideias.Analisando as estruturas linguísticas presentes no texto,responda: 
a) No seguinte período, há quantas oracões? Identifique-as . 

“No experimento, os macacosescutaram dois tipos de sequências com uma gramáticafictícia, que 
utilizam sílabaformadas por uma consoantee uma vogal”. 

b)  Que tipo(s) de sujeito ocorre(m) no seguinte enunciado:“Ao escutarem ‘frases’ similares, mas agora 
com alguns errosdesintaxe, os saguis identificavam as incorreções apenas nas estruturas simples.” 

c)  Cite algumas ocorrências em que o termo que funcionacomo predicativo do sujeito é fundamental para 
o entendimento do texto. 

 
06. Considere o período: “Eles afirmam que o desenvolvimento da sintaxe foiessencial para que a linguagem 

humana surgisse dentro doprocesso evolutivo.” 
a)  Qual é o referente que preenche o conteúdo semânticodo pronome Eles? 
b)  Nesse período está a confirmação da teoria inicial. Por queo redator do texto apresentou a conclusão 

na forma dediscursoindireto? 
c)  Você concorda com a afirmação dos cientistas? Por quê? 
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