
 

 

Tarefa Mínima 10 – 7º Ano – Gramática 

Prof. Rogger 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Muitos anos mais tarde, Ana Terra costumava sentar-se na frente de sua casa para pensar no passado. E 

no pensamento como que ouvia o vento de outros tempos e sentia o tempo passar, escutava vozes, via caras e 
lembrava-se de coisas... O ano de 81 trouxera um acontecimento triste para o velho Maneco: Horácio deixara a 

fazenda, a contragosto do pai, e fora para o Rio Pardo, onde se casara com a filha dum tanoeiro e se 
estabelecera com uma pequena venda. Em compensação nesse mesmo ano Antônio casou-se com Eulália 
Moura, filha dum colono açoriano dos arredores do Rio Pardo, e trouxe a mulher para a estância, indo ambos 
viver num puxado que tinham feito no rancho. 

Em 85 uma nuvem de gafanhotos desceu sobre a lavoura deitando a perder toda a colheita. Em 86, 
quando Pedrinho se aproximava dos oito anos, uma peste atacou o gado e um raio matou um dos escravos. 

Foi em 86 mesmo ou no ano seguinte que nasceu Rosa, a primeira filha de Antônio e Eulália? Bom. A 
verdade era que a criança tinha nascido pouco mais de um ano após o casamento. Dona Henriqueta cortara-lhe 
o cordão umbilical com a mesma tesoura de podar com que separara Pedrinho da mãe. 

E era assim que o tempo se arrastava, o sol nascia e se sumia, a lua passava por todas as fases, as 
estações iam e vinham, deixando sua marca nas árvores, na terra, nas coisas e nas pessoas. 

E havia períodos em que Ana perdia a conta dos dias. Mas entre as cenas que nunca mais lhe saíram da 
memória estavam as da tarde em que dona Henriqueta fora para a cama com uma dor aguda no lado direito, 
ficara se retorcendo durante horas, vomitando tudo o que engolia, gemendo e suando de frio. 
 

Érico Veríssimo. O tempo e o Vento, “O Continente”, 1956.  

 
 
01. (Fgv 2017) Leia o trecho do 1º parágrafo: “Horácio deixara a fazenda, a contragosto do pai, e fora para o 

Rio Pardo, onde se casara com a filha dum tanoeiro e se estabelecera com uma pequena venda. Em 
compensação nesse mesmo ano Antônio casou-se com Eulália Moura, filha dum colono açoriano dos 
arredores do Rio Pardo, e trouxe a mulher para a estância, indo ambos viver num puxado que tinham feito 
no rancho”. 

a) Explique os processos de derivação das palavras destacadas no trecho. 
b) Considerando a organização das informações no trecho, explique a diferença de sentido que se tem 

com o emprego da preposição “com” nas expressões presentes na passagem “onde se casara com a 
filha dum tanoeiro e se estabelecera com uma pequena venda”.   

  
02. (Fgv 2016) No primeiro aniversário da morte de Luís Garcia, Iaiá foi com o marido ao cemitério, afim de 

depositar na sepultura do pai uma coroa de saudades. Outra coroa havia ali sido posta, com uma fita 

aonde lia-se estas palavras: – A meu marido. Iaiá beijou com ardor a singela dedicatória, como beijaria a 

madrasta se ela lhe aparecesse naquele instante. Era sincera a piedade da viúva. Alguma coisa escapa ao 
naufrágio das ilusões. 

(Machado de Assis. Iaiá Garcia, 1983. Adaptado) 

 
a) No texto, há duas passagens que foram transcritas em discordância com a norma-padrão da língua 

portuguesa. Transcreva-as e faça as devidas correções. 
b) Explique que sentido assume a preposição “com” na formação das expressões nas passagens “Iaiá foi 

com o marido ao cemitério” e “Iaiá beijou com ardor a singela dedicatória”.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Natal 

 
Jesus nasceu! Na abóbada infinita 
Soam cânticos vivos de alegria; 
E toda a vida universal palpita 
Dentro daquela pobre estrebaria... 
 

Não houve sedas, nem cetins, nem rendas 
No berço humilde em que nasceu Jesus... 
Mas os pobres trouxeram oferendas 
Para quem tinha de morrer na Cruz. 
 
Sobre a palha, risonho, e iluminado 
Pelo luar dos olhos de Maria, 

Vede o Menino-Deus, que está cercado 
Dos animais da pobre estrebaria. 
 
Não nasceu entre pompas reluzentes; 
Na humildade e na paz deste lugar, 
Assim que abriu os olhos inocentes, 
Foi para os pobres seu primeiro olhar. 

 
No entanto, os reis da terra, pecadores, 
Seguindo a estrela que ao presepe os guia, 
Vêm cobrir de perfumes e de flores 
O chão daquela pobre estrebaria. 
 

Sobem hinos de amor ao céu profundo; 
Homens, Jesus nasceu! Natal! Natal! 

Sobre esta palha está quem salva o mundo, 
Quem ama os fracos, quem perdoa o Mal! 
 
Natal! Natal! Em toda Natureza 
Há sorrisos e cantos, neste dia... 

Salve, Deus da Humildade e da Pobreza, 
Nascido numa pobre estrebaria! 

 

OLAVO BILAC. In: BUENO, Alexei (org.). Olavo Bilac: obra reunida. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996.  

 
03. (Uerj 2012) Observe os seguintes empregos da preposição “de”: “Dos animais” (v. 12) e “de flores” (v. 

19). 
Em cada caso, ela indica uma relação de sentido diferente. 
Cite os valores semânticos dessa preposição nos exemplos citados. Reescreva, ainda, cada construção, 
substituindo o “de” por outra preposição de sentido equivalente.  

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO 

 
(...) ANTES DE CONCLUIR ESTE CAPÍTULO, FUI À JANELA INDAGAR DA NOITE POR QUE RAZÃO OS 

SONHOS HAVIAM DE SER ASSIM TÃO TÊNUES QUE SE ESGARÇAVAM AO MENOR ABRIR DE OLHOS OU VOLTAR 
DE CORPO, E NÃO CONTINUAVAM MAIS. A NOITE NÃO ME RESPONDEU LOGO. ESTAVA DELICIOSAMENTE 

BELA, OS MORROS PALEJAVAM* DE LUAR E O ESPAÇO MORRIA DE SILÊNCIO. COMO EU INSISTISSE, 
DECLAROU-ME QUE OS SONHOS JÁ NÃO PERTENCIAM À SUA JURISDIÇÃO. Quando eles moravam na ilha que 
Luciano** lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os fazia sair com as suas caras de vária feição, dar-
me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados, e os 
modernos moram no cérebro das pessoas. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo; 
a ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e 

da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. 
Era uma alusão às Filipinas. Pois que não amo a política, e ainda menos a política internacional, fechei a 

janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. 
(Machado de Assis, Dom Casmurro. Adaptado) 

 
* palejar = tornar-se pálido, empalidecer. 
** Luciano= escritor grego, criador do diálogo satírico.  
 



Exercícios Complementares 
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04. (Fgv 2009) Com relação às classes de palavras, aponte o valor que:   

a) a preposição DE assume no contexto das frases: 
I. "... os morros palejavam de luar..." 
II. "De manhã, com a fresca..." 

b) a conjunção COMO assume no contexto das frases: 
III. "Como eu insistisse..." 
IV. "... como a dos amores..."  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Vocês, que não conhecem os subterrâneos de jornal, não imaginam como uma redação é povoada de seres 
misteriosíssimos. Procurem visualizar uma paisagem submarina. Há peixes azuis, escamas cintilantes, águas 
jamais sonhadas. De vez em quando, sai de uma caverna um monstro de movimentos lerdos, pacientes etc. E 

passa um peixe sem olhos, que emana uma luz própria. 
 Eis o que eu queria dizer: - quanto entrei, pela primeira vez, numa redação, acabava de fazer dez anos. 
Com a trágica inocência das calças curtas, tive a sensação de que entrava numa outra realidade. As pessoas, as 

mesas, as cadeiras e até as palavras tinham um halo intenso e lívido. Era, sim, uma paisagem tão fascinante e 
espectral como se redatores, mesas, cadeiras e contínuos fossem também submarinos. 

(Nélson Rodrigues, O Reacionário: Memórias e Confissões.) 

 
05. (Ufscar 2006) A palavra "até", no trecho - "até as palavras tinham um halo intenso e lívido" -, não está 

empregada em sua função própria de preposição. 

a) Qual a função estilística dessa palavra no trecho? 
b) Dê dois exemplos em que "até" seja empregado como preposição.  

 
 


