
 

 

Tarefa 29 professora Lúcia 

 
01. Explique a diferença de sentido entre as frases de cada par.  

a) I. Os trabalhadores correm a cidade para procurar emprego.   II. Os trabalhadores correm à cidade 
para procurar emprego.  

b) I. Ficou a vontade entre as crianças.  II. Ficou à vontade entre as crianças. 
c) I. Ele sempre ouvia comentários irônicos quando cumprimentava a francesa. II. Ele sempre ouvia 

comentários irônicos quando cumprimentava à francesa.  

 
02. Leia este trecho de notícia de jornal:  

O empresário [...J, proprietário de casas de shows no Rio e em São Paulo, foi preso pela Polícia Militar, por 
ameaçar de morte sua mulher, [...1 depois de uma briga motivada por ciúme.  
a) Aponte qual das seguintes manchetes seria mais adequada a essa notícia:  

I. PM prende empresário por ameaça a mulher.  

II . Pmprende empresário por ameaça à mulher. 
b) Justifique sua opçao.  

 
03. Leia estes versos do Hino Nacional Brasileiro:  

 
“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas  
De um povo heróico o brado retumbante. [...]“  

 
a) Reescreva esses versos na ordem direta: sujeito + verbo + objeto.  
b) Explique a alteração sintática e de sentido que ocorreria se o a recebesse o acento indicador de crase.  

 

04. Em um estacionamento externo de uma empresa de transportes foi afixada, em um muro, a seguinte placa 
de orientação:  
Motoristas  

Obedeça as faixas amarelas.  
Certo dia, ao lado da placa, apareceu esta outra frase, escrita com spray, por algum zeloso, mas meio 
desatento, defensor da língua portuguesa:  
“Motoristas obedeçam a gramática!”  
Se você tivesse a oportunidade de dar continuidade à “brincadeira” do grafiteiro, que mensagem escreveria 
para ele?  

 
05. Compare estas duas frases:  

I. Logo que terminou o curso de direção de cinema, ele foi convidado para ir a Hollywood assistir às 
filmagens de uma superprodução a ser lançada no ano que vem.  

II. Logo que terminou o curso de direção de cinema, ele foi convidado para ir a Hollywood assistir as 
filmagens de uma superprodução a ser lançada no ano que vem.  

 

Em qual dos dois casos a pessoa referida no texto teve oportunidade de adquirir mais experiência 
profissional? Justifique.  

 
06. Considere as duas ocorrências do verbo assistir neste trecho de notícia de jornal:  

Ontem, pela primeira vez na história, os argentinos teriam de pagar para assistir a uma partida de sua 
seleção.  
Só assistiria a partida entre Argentina e Chile quem tivesse assinatura da TV paga.  

a) Qual o sentido de assistir nesse trecho?  
b) Numa das ocorrências, o redator empregou esse verbo de acordo com a norma culta; na outra não. 

Justifique essa afirmação.  
c) Reescreva a passagem incorreta, adequando-a aos padrões da língua culta.  

 
07. Leia o texto:  

“Antes de começar a aula [...i, o mestre sempre declamava um poema e fazia vibrar a sua alma de tanta 

empolgação que os alunos ficavam admirados. Com a sutileza de um sábio foi nos ensinando a linguagem 
poética mesclada ao ritmo, à melodia e a própria sensibilidade artística”.  

Osório, T. ‘Meu querido professor”. Jornal Vale Paratbano, 15 10/1999.  

a) Qual a interpretação que pode ser dada à ausência da crase no trecho “a própria sensibilidade  
artistica?  

b) Qual seria a interpretação caso houvesse a crase? 


