
 

 

TM 26 – 2ª SÉRIE – LUCIA - GRAMATICA. 
 

01. Reescreva as frases que seguem, criando paralelismos por meio do uso de expressões como  enquanto, ao 
passo que, por um lado...por outro, tanto...quanto, seja...seja, quer... quer, nem... nem, ou...ou, 
ou outros. 
a)  Não sabe aonde vai no sábado: gosta muito de cinema e é apaixonado por teatro.  
b)  Eles nunca se entendem: ele é vegetariano e ela adora um bom churrasco.  

c)  A leitura é indispensável na formação da criança e no alargamento da visão de mundo do adulto.  
d)  Ele é um ótimo aluno: sabe falar e sabe escrever muito bem. 
e)  Não toma leite, não come pão ou massas, não come verduras, frutas e legumes.  
f)  Escolha: viajar de ônibus para Porto Alegre, viajar de avião para Curitiba.  

g)  Eu me contento com o que nascer: homem, mulher.   
 
02. Em quais das frases a seguir o paralelismo entre as formas verbais está de acordo com a norma-padrão 

formal da língua?  
a)  Se você viajar hoje à noite, podia descansar mais amanhã. 

b)  Se você viajar hoje à noite, poderá descansar mais amanhã.  
c)  Se você viajasse hoje à noite, poderia descansar mais amanhã.  
d)  Caso você viaja hoje à noite, poderia descansar mais amanhã.   

 

03. Leia o texto, observando a ocorrência de paralelismo: 
 

A miopia não depende apenas do formato da córnea, a parte geralmente retirada nas doações, mas 
principalmente do comprimento do olho.  

 
(Superinteressante, nº 112.)  
 
O paralelismo no texto foi construído a partir do uso da expressão não apenas... mas principalmente. Por 
que, na sua opinião, o autor preferiu empregar principalmente, em vez de também?  

 
04. Em textos literários, a quebra de paralelismo semântico pode ser intencional. Explique a quebra de 

paralelismo nos seguintes trechos de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.  
a)  "Gastei trinta dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela."  

b)  "Marcela amou-me durante quinze dias e onze contos de réis."  
 
05. A fim de estabelecer paralelismos com base em palavras e orações, complete adequadamente as frases:    

a)  Sonhava com um ano próspero e _______________________. 

b)  Esperto, desejava um trabalho que fosse fácil e ________________________. 
c)  Não prestou atenção na pergunta porque não se interessou e _____________________. 
d)  Nosso futuro depende em parte de nossa vontade e, em parte, ________________________. 
e)  O pintor esboça o retrato da atriz com segurança e _________________________. 
f)  É certo que ele virá e _______________________.  

g)  Não prestou atenção na pergunta não só por não se interessar, mas também ________________.  
 
06. Identifique o tipo de paralelismo semântico predominante nos seguintes textos.   

a)  O transatlântico europeu está sem comando e continua navegando. Sua tripulação, falando línguas 

diferentes, não sai do cassino e ganha fortunas em pouco tempo. Enquanto isso, os viajantes de 
segunda classe lutam para não cair no mar.  

b)  "Se os olhos veem com amor, o corvo é branco; se com ódio, o cisne é negro; se com amor, o 
demônio é formoso; se com ódio, o anjo é feio; se com amor, o pigmeu é gigante."  

(Pe. Antônio Vieira)  
c)  Quatro funções básicas têm sido convencionalmente atribuídas aos meios de comunicação de massa: 

informar, divertir, persuadir e ensinar.  
d)  Observando a população que caminha pelas grandes cidades, vemos a diversidade de povos: os 

descendentes de africanos, os filhos de orientais, os ameríndios, a minoria branca.  

e)  O malefício da poluição ambiental para a saúde humana é diariamente denunciado pelos meios de 
comunicação. Ambientalistas e profissionais ligados à área da saúde apresentam-se em mesas 
redondas via televisão, publicam depoimentos nos jornais, abrem discussões por meio da Internet, 
enfim, procuram prevenir as autoridades sobre o alto custo, em saúde, pago pela população por viver 

em meio à poluição.  
 


