
 

 

Tarefa 19 professora Lúcia 
 
01. Considere as proposições a seguir e pontue, se necessário, o período relativo a cada uma delas.  

a) Proposição: Todos os senadores são eleitos pelo povo. 
Os senadores que são eleitos pelo povo têm a obrigação moral de defender os interesses do país. 

b) Proposição: Apenas parte dos brasileiros gosta de basquete. 
Os brasileiros que gostam de basquete assistem, pela TV, aos jogos do campeonato norte-americano. 

 
02. Considere este enunciado.  

Durante as férias, li o romance Serras azuis, livro de Geraldo França de Lima que ficou desaparecido 
durante mais de três anos. 
a) Nele, a oração “que ficou desaparecido durante mais de três anos” apresenta uma informação sobre o 

livro ou sobre seu autor? Justifique, baseando-se na classificação sintática dessa oração no contexto do 
trecho. 

b) Haveria, na frase, alguma mudança de sentido se, antes do relativo “que”, fosse introduzida uma 
vírgula? Explique. 

 
03. Considere estes dois períodos:  

1. A Terra que é um planeta do Sistema Solar viaja em torno do Sol a uma velocidade aproximada de 108 
000 km/h. 

2. Será que a Terra que as futuras gerações habitarão estará muito diferente da Terra que conhecemos 
hoje? 

 
Um deles não está adequadamente pontuado. 
a) Identifique esse período, pontue-o e justifique sua resposta. 
b) Explique por que no outro período não se pode acrescentar nenhum sinal de pontuação. 

 
04. Leia o texto: 

O poder da vírgula 
Numa prova de português do ensino fundamental, ante a pergunta sobre qual era a função do 

apóstrofo, um aluno respondeu: “Apóstrofo são os amigos de Jesus, que se juntaram naquela jantinha que 
o Leonardo fotografou”. 

A frase, além de alertar sobre os avanços de que precisamos na excelência da educação, é didática 
quanto aos cuidados no uso da língua portuguesa, preciosidade que herdamos dos lusos, do galego e do 
latim. 

O erro gritante que o aluno cometeu ao confundir os dois termos com sonoridade parecida foi 
agravado com a colocação de vírgula depois de “amigos de Jesus”. 
 
A respeito da falha de pontuação cometida pelo aluno, é correto afirmar que o emprego da vírgula:  
a) Revela o caráter restritivo da expressão antecedente, indicando uma pausa necessária. 
b) Permite subentender que os apóstolos mencionados não eram os verdadeiros amigos de Jesus. 
c) Produz uma informação incoerente, pois indica que os apóstolos eram os únicos amigos de Jesus. 
d) Expressa desrespeito à figura religiosa, pois aposto está associado a coisas mundanas. 
e) Provoca uma ambiguidade, pois o pronome relativo pode se referir a “amigos” ou a “Jesus”. 

 
05. Leia este trecho da reportagem sobre a base aérea de Anápolis-GO, onde estão sediados os aviões Mirage, 

da Força Aérea Brasileira. 
Uma das personalidades que voou no Mirage foi o piloto Ayrton Senna [...] O voo teve bastante cobertura 
da imprensa e, quando ele desceu do avião, os jornalistas perguntaram o que ele havia achado [...] e ele 
respondeu: “Se cada brasileiro tivesse a oportunidade de fazer esse voo que eu fiz, com certeza teria amor 
à pátria”. Essa declaração ficou famosa e está num pôster dele dentro de uma MacLaren que fica no 
esquadrão dos pilotos. 

Revista Foco, n.37, Brasília, out. 1998. 
 
A organização sintática inadequada do último período possibilita extrair dele uma interpretação, no mínimo, 
inesperada e estranha.  
a) Qual seria essa interpretação? 
b) Levando em conta seu conhecimento de mundo e a resposta ao item anterior, explique o que o redator 

quis dizer com o último período? 
c) Baseando-se na estrutura sintática do período, explique por que ocorro o problema referido na questão 

a. 
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06. Compare estes dois períodos:  
1. André corre muito porque é magro. 
2. Carlos é magro porque corre muito. 
 Se André e Carlos resolvessem parar definitivamente de correr, qual dos dois provavelmente 
engordaria? Explique. 

 
07. Uma campanha publicitária de um produto para higiene bucal utilizou o seguinte slogan: Forte. Porque 

mata os germes.  
a) A ordenação dada a essas duas afirmações não exprime adequadamente a relação lógico-semântica 

que se pretendeu estabelecer entre elas. Explique por quê. 
 
08. Considere esse título de reportagem de jornal:  

Homens dizem que só pensariam em sexo se fossem mulheres. 
 
A ordenação sintática inadequada dessa frase possibilita entender que, segundo os homens: 
1. Eles não pensam em sexo; caso fossem mulheres, pensariam. 
2. Se eles fossem mulheres, sexo seria a única coisa em que pensariam. 
 
Em relação ao título da reportagem, faça o seguinte: 
a) Alterando apenas o posicionamento da oração adverbial, reescreva o período para que fique claro o 

sentido1. 
b) Faça o mesmo para deixar claro o período 2. 
c) Alterando apenas a posição da palavra “só”, obtenha o sentido 1. 
d) Faça o mesmo para obter o sentido 2. 

 
09. Leia esta opinião.  

 
No Brasil, as pessoas leem pouco porque os livros são caros; os livros são caros porque as tiragens são 
muito pequenas; as tiragens são muito pequenas porque as pessoas leem pouco. 
Esse período foi construído para criar um círculo vicioso entre fatos por ele expresso. 
a) Indique, em cada par das orações que formam o período, qual é a causa e qual é a consequência. 
b) Considerando a resposta ao item a, qual é a característica em comum entre as orações que formam o 

período? 
c) Considerando a resposta ao item b, explique em que consiste o raciocínio construído sob a forma de 

um círculo vicioso. 
 
Leia a tirinha e responda.  
 

 
 

No primeiro e segundo quadrinhos verifica-se o uso repetido da palavra “que”. Observe o trecho sublinhado 
e assinale a alternativa correta em relação ao uso do primeiro que em: “As pessoas esperam que o ano 
que está começando seja melhor que o anterior”. 
a) A palavra “que” introduz uma oração adverbial causal. 
b) A palavra “que” introduz uma oração adjetiva explicativa. 
c) A palavra “que” representa uma interjeição. 
d) A palavra “que” introduz uma oração subordinada substantiva. 
e) A palavra “que” representa uma partícula expletiva. 


