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1. Leia o enunciado com atenção: 
“Durante as férias, li o romance “Helena”, livro de Machado          
de Assis que ficou desaparecido durante mais de três anos.” 
 

a) O período “que ficou desaparecido por mais de 3 anos” apresenta           
uma informação sobre o livro ou sobre seu autor? Justifique,          
baseando-se na classificação sintática dessa oração no contexto do         
trecho. 

b) Existe a possibilidade de haver alguma mudança na frase se, antes           
do pronome relativo “que” , fosse colocada uma vírgula? Explique          
sua resposta. 

 
2. Nos dois períodos a seguir, faça uma leitura atenta e responda. 

1. A Terra que é um planeta do sistema solar viaja em torno do sol a               
uma velocidade aproximada de 108.000km/h. 

2. Será que a Terra que as futuras gerações habitarão estará muito           
diferente  da Terra que conhecemos hoje? 

ATENÇÃO: Uma das duas orações não está corretamente pontuada. 
a) Identifique esse período, pontue-o e justifique sua resposta. 
b) Explique por que no outro período não se pode acrescentar nenhum           

sinal de pontuação. 
 
3. Suponha a seguinte notícia de jornal: 
“Um pequeno zoológico particular, no interior de São Paulo, foi          
inspecionado, de surpresa, por fiscais do Ibama. Os técnicos         
constataram que as condições de higiene dos viveiros e jaulas eram           
deploráveis e que todos os animais, sem exceção, estavam em          
péssimas condições de saúde. O proprietário do local foi autuado por           



maus-tratos e os animais que precisavam de atendimento veterinário         
foram transferidos para outro local”. 
 

a) Levando em conta o sentido geral do texto e a informação expressa            
pela oração adjetiva do último período, comente a incoerência que se           
constata nessa notícia. 

b) Qual seria a maneira mais simples de eliminar o problema referido no            
item A? 

 
4. Leia estes versos do poema “O turista”, de Ledo Ivo. 
No barco cheio de turistas 
Que singra* o delta de Rotterdam 
Encontro Deus 
E ele finge não me ver [...] 
Invejo as gaivotas 
Que bicam a água cinzenta 

- As gaivotas que não precisam de Deus. 
 
*singrar=percorrer navegando 
 
As três orações destacadas são iniciadas por pronomes relativos e          
referem-se a nomes anteriores a elas, por isso funcionam como adjetivas.           
Relativamente a essas orações e ao sentido delas no trecho, assinale a            
opção correta: 

a) Elas se classificam, pela ordem, como restritiva, restritiva e         
explicativa. 

b) A primeira oração destacada refere-se ao nome “turistas”. 
c) No último verso, o eu-lírico considera, implicitamente, que existem         

dois tipos de gaivotas: as que não precisam de Deus e as que             
precisam dele. 

d) A presença de uma vírgula depois de “gaivotas” em nada alteraria o            
sentido do último verso. 

 



 


