
 

 

Tarefa Mínima 07 – 2ª Série – Interpretação de Texto 

Prof. Rogger 
 
01. E 

[I] Falso. O vocábulo destacado é um pronome relativo, porém a substituição indicada está incorreta, uma 
vez que o contexto não indica relação de posse; a substituição apropriada é “os quais”. 
[II] Verdadeiro. O vocábulo “a” é um pronome pessoal do caso oblíquo, estabelecendo relação de sentido 
com “ideia de ampliar o território da loucura”. Já o pronome “que” é integrante, uma vez que relaciona a 

Oração Principal (“e acrescentou”) ao seu objeto direto (“era ‘caso de matraca’”). 
[III] Verdadeiro. Trata-se de um pronome pessoal do caso oblíquo no papel de substantivo com função de 

pronome demonstrativo, uma vez que pode ser substituído por “aquilo”.   
 
02. 04 + 08 = 12. 

Os itens [01], [02] e [16] são incorretos, pois 

[01] em “devem ser esquecidas” (referência 17) e “devem ser lembradas” (referência 19), as formas 
verbais na terceira pessoa do plural caracterizam orações com sujeito gramatical simples, representado 
pelo pronome relativo “que”: “coisas que devem ser esquecidas e lembrar aquelas que devem ser 
lembradas”.  
[02] Em termos morfossintáticos, a sequência “infinitos modos de olhar para trás.” (referência 37) é o 
sujeito do verbo “existem” (referência 36), em oração em ordem inversa.  
[16] O pronome indefinido “Ambas” (referência 63), na forma plural feminina, tem como antecedentes 

sintáticos as expressões “arte” e “ciência”, mencionados no período que o antecede.    
 
Como [04] e [08] são corretos, soma 12.   

 

03. 01 + 08 = 09. 
Os itens [02], [04] e [16] são incorretos, pois 
[02] o emprego do pronome “Isso” (referência 35) retoma, anaforicamente, o que foi mencionado 

anteriormente: “criamos o futuro re-experimentando e reintegrando o passado”.   
[04] A expressão “o fenômeno” (referência 60) refere-se à transformação física de uma omelete em ovo. 
[16] A expressão “aqui” (referência 31) remete o leitor à exposição do argumento de que o acontece na 
arte, mencionado anteriormente, nem sempre coincide com o que se passa no mundo físico.   
 
Como [01] e [08] são corretos, soma 09.   

 
04. E 

Como a partícula indica que o verbo é reflexivo, isto é, o sujeito realiza e sofre a ação verbal, podemos 
defini-la como pronome reflexivo.   

 
05. 01 + 04 + 32 = 37. 

Os itens [02], [08], [16] e [64] são incorretos, pois 

[02] em “Anoiteceu e faz frio” (ref. 1), temos orações com sujeito inexistente, portanto com verbos na 
terceira pessoa do singular.   
[08] Xenofonte (filósofo grego que viveu no século IV a.C. e de personalidade extremamente sexista) foi o 
nome que Luisiana, sarcasticamente, atribuiu ao amante que considerava o calão impróprio na linguagem 
de uma mulher de status, e o saxofone pertenceu ao grande amor do passado.  
[16] a personagem Carolina Maria de Jesus, do romance Quarto de despejo: diário de uma favelada 
trabalha como catadora de papel para prover a subsistência da família, enquanto que Luisiana era 

sustentada por um homem rico, ao mesmo tempo que mantinha relacionamento com um jovem que a 
satisfazia e um professor espiritual com quem dormia. 
[64] a personagem não comete suicídio.   
 
Como [01], [04] e [32] são corretos, soma 37.   

 

 

 


