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1. Leia o trecho a seguir, do autor Millor Fernandes. 
“No convento da Senhora Sandra Carvalho e cirurgião        
plástico Nóbrega Pernotta, contraíram carmelitas     
ontem as próprias testemunhas sendo seus pais os        
laços matrimoniais”. 
 

a)Reescreva o texto, reorganizando sua sintaxe, de       
maneira a dar-lhe coerência e sentido. 

b)Comente o duplo sentido da palavra “enlace”,       
explicando a que aspecto do texto cada um dos         
sentidos está associado. 

 
2. Leia este trecho de uma crônica de Stanislaw Ponte          
Preta: 
“O camarada chegou assim com ar suspeito, olhou pros         
lados e- como não parecia ter ninguém por perto - forçou           
a porta do apartamento e entrou. Eu estava parado         
olhando , para ver no que ia dar aquilo. Na verdade eu            
estava vendo nitidamente toda a cena e senti que o          
camarada era um mau-caráter”. 
 



a)Classifique, quanto à transitividade, os quatro verbos       
significativos destacados no 1o período. 

b)No trecho, a forma “estava” ocorre duas vezes.        
Explique por que, na 1a ocorrência, ela se classifica         
como verbo de ligação, mas na segunda não. 

c) O verbo “olhando” tem um complemento oculto. Qual        
poderia ser, em função do contexto, esse       
complemento? Quanto à transitividade, como se      
classifica, nesse caso, o verbo “olhar”? 

 
3. Certa ocasião, um ministro declarou em uma entrevista:  
“Eu não sou Ministro, estou Ministro” 
Pouco tempo depois de fazer essa declaração, ele deixou         
o cargo. 

a)Como se classificam os verbos dessas duas       
orações? Justifique sua resposta. 

b)O fato de o ministro ter deixado o cargo confirma ou           
contradiz o conteúdo da afirmação que ele havia        
feito? Justifique. 

 
4. Compare os predicados destacados nestas três       
orações: 

1. Por causa da poluição do rio, muitos peixes morriam. 
2. Por causa da poluição do rio, muitos peixes pareciam         

mortos. 



3. Por causa da poluição do rio, muitos peixes        
apareciam mortos. 

 
Esses três predicados têm a mesma classificação?       
Justifique. 


