
 

 

Tarefa 9 professora Lúcia 
 
Leia a letra de música de Tom Jobim e Vinícius de Morais. 
 

Chega de Saudade 
Tom Jobim/Vinícius de Morais 

 
Vai, minha tristeza 
E diz a ela que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse 
Porque eu não posso mais sofrer 
Chega de saudade 
A realidade é que sem ela não há paz 
Não há beleza 
É só tristeza e a melancolia 
Que não sai de mim, não sai de mim, não sai 
Mas, se ela voltar 
Que coisa linda, que coisa louca 
Pois há menos peixinhos a nadar no mar 
Do que os beijinhos que eu darei na sua boca 
Dentro dos meus braços 
Os abraços hão de ser milhões de abraços 
Apertado assim, colado assim, calado assim 
Abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim 
Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim 
Não há paz 
Não há beleza 
É só tristeza e a melancolia 
[ . . . ] 
 
01. O eu lírico que se expressa nos versos acima sofre por amor. 

a) Quem é seu interlocutor? 
b) Qual é a causa de seu sofrimento? 
 

02. Classifique sintaticamente estas orações do texto: 
a) “Que sem ela não pode ser” 
b) “que sem ela não há paz” 

 
03. Transforme as expressões destacadas em orações substantivas e, a seguir, classifique sintaticamente a 

oração formada. 
a) Convém sua ajuda aos colegas. 
b) O porteiro impediu a entrada dos retardatários. 
c) O problema é nossa detenção. 
d) Ele estava certo da inocência do amigo. 
e) Só desejo uma coisa: sua vitória. 

 
04. Leia esta anedota: 

[ . . .] 
___ Joãozinho, dei uma olhada na sua redação e notei que esta letra não é sua. Tenho certeza de que é a 
letra de seu pai. 
___ Bem, professor. . . Acho que  é porque eu escrevi com a caneta dele. 

(Gabriel Barazal, Piadas para rachar o bico. São Paulo: Editora Fundamento Educacional, 2010. p. 11) 
 

Nessa anedota há três orações subordinadas substantivas. Identifique e classifique-as. 
 
05. Leia o poema a seguir  

O amor...  
É difícil para os indecisos. É assustador para os medrosos. Avassalador para os apaixonados. Mas os 
vencedores no amor são os fortes. Os que sabem o que querem e querem o que tem! Sonhar um sonho a 
dois. E nunca desistir da busca de ser feliz é pra poucos. 

Cecília Meirelles (Rio de Janeiro, RJ – 1901-1964). Disponível em: . Acesso em: 20 out. 2013.  
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Releia os versos a seguir.  
“É difícil para os indecisos. É assustador para os medrosos. Avassalador para os apaixonados. Mas os 
vencedores no amor são os fortes. “ 
 
O quarto verso destacado possui uma oração coordenada classificada como  
a) assindética. 
b) sindética aditiva.  
c) sindética adversativa.  
d) sindética conclusiva.  
e) sindética explicativa. 
Justifique a sua opção: 

 
06. Observe, com atenção, a charge a seguir. 

 
 

Identifique uma OSS Predicativa na charge e explique-a. 
 


