9º ano

Português
Tarefa 09 – Professora Lúcia
01. Considere estas duas orações:
O velhinho aguardava no corredor.
O velhinho estava silencioso.
Indique qual (ou quais) da(s) frase(s) a seguir não transmite(m) as mesmas informações expressas pelo
conjunto das duas orações acima.
a) O velhinho aguardava, silencioso, no corredor.
b) Silencioso, o velhinho aguardava no corredor.
c) O velhinho, silencioso, aguardava no corredor.
d) O velhinho silencioso aguardava no corredor.
e) O velhinho aguardava no corredor, silencioso.
f)
O velhinho aguardava no corredor silencioso.
02.Compare estas duas orações:
Minha prima grávida voltou da praia.
Minha prima voltou grávida da praia.
a) Explique a diferença de sentido entre elas.

b)

Dê a função sintática dos termos que geram essa diferença.

03. Considere esta oração:
“Esse é o coronel Ponciano, que transformou uma onça em burro de sela".
a) Qual é o alvo/destinatário da ação de transformar? Dê a função sintática desse termo.
b) Escreva a frase três vezes, substituindo o verbo transformar por:
I reduzir II. fazer III. Tornar

c)

Na oração dada e nas que você construiu, qual a função sintática de "um burro de sela"?

03. Compare as duas frases e, a seguir, identifique as afirmações verdadeiras e as falsas, relativamente a elas.
I. Os invasores deixaram destruída a cidade.
II. Os invasores deixaram a cidade destruída.
a) Nenhuma das duas frases é ambígua.
b) Em I, deixaram significa "tornaram", "fizeram ficar".
d) Em II, deixaram pode significar "tornaram" ou "foram embora".
e) Em I, entende-se que a cidade, em consequência da ação dos invasores, passou a ter uma característica nova.
f) Em 1, destruída é adjunto adnominal.
g) Em II, destruída pode ser adjunto adnominal (característica constante ou predicativo do objeto
(característica circunstancial), dependendo do sentido que se atribuir ao verbo deixar.
h) Tanto l como II são frases sintaticamente bem organizadas.
04. Levando em conta as relações sintáticas estabelecidas na oração, flexione adequadamente o termo entre
colchetes. A seguir, indique se tal termo exerce função de predicativo do sujeito ou de predicativo do objeto.
a) Aquelas palavras ainda soavam [nítido] na minha memória.
b) Sua falsa modéstia tornava [antipático] todos os seus gestos.
c) [Sonolento], voltavam para casa os últimos boêmios da cidade.
d) Desenvolviam-se [lento], no Congresso, as apurações sobre o escândalo do desvio de verbas públicas.
e) A geada da madrugada tornou [branco] as folhas das árvores.
f) Muitos analistas julgam [necessário] novos ajustes nas taxas de juros.

