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  A  Novíssima Gramática da Língua PortuguesaNovíssima Gramática da Língua Portuguesa,,

graças à ampla e graças à ampla e expressiva aceitação que sempreexpressiva aceitação que sempre

teve entre professores e alunos de todos os teve entre professores e alunos de todos os níveisníveis

educacionais, é a mais educacionais, é a mais consagrada gramática deconsagrada gramática de

nossa língua.nossa língua.

 Somente um estudioso da envergadura do profes- Somente um estudioso da envergadura do profes-

sor Domingos sor Domingos PPaschoal Cegalla poderia aschoal Cegalla poderia sistematizarsistematizar

conteúdos gramaticais e concretizar uma gramáticaconteúdos gramaticais e concretizar uma gramática

deste porte, deste porte, que reúne rigor, profundidade eque reúne rigor, profundidade e

abrangência.abrangência.

Esta edição, com a Esta edição, com a nova ortografia da língua portu-nova ortografia da língua portu-

guesa, traz listas de exercícios atualizadas e umguesa, traz listas de exercícios atualizadas e um

apêndice com questões extraídas de exames eapêndice com questões extraídas de exames e

concursos, firmando-se como obra de concursos, firmando-se como obra de referênciareferência

indispensável a todos aqueles que necessitemindispensável a todos aqueles que necessitem

esclarecer suas dúvidas acerca do esclarecer suas dúvidas acerca do idioma nacional.idioma nacional.
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3 F   FONÉTICAFONÉTICA

  1.1. a) um fonema representado por um grupo de duas
letras (dígrafo)

 b) a mesma letra representa fonemas diferentes
 c) letras que não representam fonemas (notações lé-

xicas)
 d) a letra x representa dois fonemas diferentes
 e) o mesmo fonema gurado por letras diferentes
 f) fonemas que não são representados gracamente
 g) letras decorativas, mantiveram-se em razão da eti-

mologia

  2.2. a) Na língua portuguesa, a vogal é o elemento básico,
suciente e indispensável para a formação de sílabas.

 b) Todas as vogais nasais são fechadas.
 d) Na produção das vogais orais, a úvula se levanta

impedindo que a corrente de ar chegue às fossas
nasais.

 3.3. Orais: Nasais:
 1 - i (vi) 1 – ĩ (sim)
 2 - ê (lê) 2 – ã (lã)
 3 - é (pé) 3 – õ (onda)
 4 - a (pá) 4 – ˜ u (um)
 5 - u (tu) 5 – ˜ e (vento)
 6 - ô (dor)
 7 - ó (só)

  4.4. a) sofÁ: média, aberta, oral, tônica
 b) cÂntico: média, fechada, nasal, tônica
 c) pOços: posterior, aberta, oral, tônica

 d) Unicamente: posterior, reduzida, oral, tônica e) cEdo: anterior, reduzida, oral, tônica

  5.5. Porque é formado de vogal + semivogal.

  6.6. (1) ouro (3) cãibra (1) doido
 (4) pão (1) mau (4) araquã
 (3) frequente (4) tênue (2) múmia
 (4) muito (3) refém (4) quando
 (1) viu (3) estavam (2) exíguo
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  7.7. DITONGOS  TRITONGOS  HIATOS
 equestre radiouvinte ciúme
 mínguam quaisquer poético
 fortuito guaicuru reagir
 aquático averiguou pessoa

  8.8. Paraguai: tritongo oral
aguentar: ditongo nasal crescente

 saguão: tritongo nasal
reeleito: ditongo oral decrescente

 circuito: ditongo oral decrescente

 caótico: hiato artéria: ditongo oral crescente
 apaziguei: tritongo oral

quieto: ditongo oral crescente
 triunfo: ditongo nasal crescente
 saguões: tritongo nasal

gratuito: ditongo oral decrescente
 iguaizinhos: ditongo oral decrescente
 propõe: ditongo nasal decrescente
 orquídea: hiato
 uruguaianense: tritongo oral
 pinguim: ditongo nasal crescente
 sequoia: tritongo oral

  9.9. cantavam

 10. 10. estavam estão são seriam deram

 11. 11. viúva – coeso – sueco – ruína – ruíra – caí – lagoa –
beato – saíra – preencher – pajeú – rua – ruim – país

 12. 12. c) ditongo decrescente – hiato – ditongo decrescente
– ditongo crescente – tritongo

 13. 13. alívio – desânimo – mágoas – hábito – auxílio –
secretária – penitência – fotógrafo – pronúncia
– renúncia – óbvia – autêntica – séria – negócio –
cálculo – ânimo – incômodo

 14. 14. realização alveolar, nítida
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 F   FONÉTICAFONÉTICA4

  15.15. D – consoante oral, oclusiva sonora, linguodental
 R – consoante oral, constritiva vibrante sonora, alveolar
 N – consoante nasal, sonora, alveolar

 16. 16. remo – campo – lembrança – maduro – ontem
– honesto – lindo – hífen – algum – amor – cólon
– simples – camada – hino – fundo

 17. 17. equestre – pneumático – guitarrrra – occccipital – digno
– obter – nascer – recepção – repleto – psicologia
– cacique – telhlha – fachcho – exceder – sessssão – sonhnho
– czar – mnemônico – admitir – tambor – canto – apto
– nafta – gente – fúcsia – bilíngue – sucção

 18.18. a) sublocar b) coucha

 19. 19. Porque o m e o n em nal de sílaba são letras nasali-
zadoras que têm a função de til.

20.20. elixir (ch) sintaxe (cs) maxilar (cs)
 exalar (z) vexame (ch) prolixo (cs)
 uxo (cs) exorbitar (z) axila (cs)
 texto (s) clímax (cs) excêntrico (-)
 coxa (ch) exímio (z) máximo (ss ou cs)
 êxodo (z) léxico (cs) cóccix (s)
 tóxico (cs) nexo (cs) exíguo (z)
 exonerar (z) trouxe (ss) prolaxia (cs)
 exceção (-) excitar (-) oxítono (cs)
 ortodoxo (cs) hexágono (cs) hexacampeão (cz)

 21. 21. “Flui a água, ébil, exuosa,” “Fluida echa frágil”. O
som do “” sugere o barulho da água deslizando.

 22. 22. - Vou danado pra Catende,
 vou danado pra Catende,

vou danado pra Catende
com vontade de chegar...

  Sugerem Sugerem o o barulho barulho do do trem.trem.

 Sino de Belém bate bem-bem-bem.
 Sino da Paixão, bate bão-bão-bão.

  Sugerem Sugerem o o badalar badalar dos dos sinos.sinos.

 23. 23. mundo: 5 letras, 4 fonemas caduco: 6 letras, 5 fonemas
 também: 6 letras, 4 fonemas
 preso: 5 letras, 5 fonemas
 olho: 4 letras, 3 fonemas
 companheiros: 12 letras, 10 fonemas

 24. 24. a) olho, companheiros c) preso
 b) mu nndo, canntarei d) também

  25.25. horrível – sílaba – piscina – chuvinha

26.26. a) xo (ks) c) caixa (ch) e) fênix (s)
 b) próximo (ss) d) exato (z)
 
27.27. queijo – (D), (DI) linguiça – (D)
 blocos – (EC) quais – (T)
 mágoa – (DI) guitarra – (D)
 frequência – (DI), EC quilômetro – (D), (EC)

 conito – (EC) aguentei – (D) magoa – (H) traído – (EC), (H)

 1.1. A vogal.

  2.2. a) lou-vor – pre-cau-ção – rá-dio – his-tó-ria – tê-
nue – a-guar-den-te – quais-quer – de-si-guais –
a-ve-ri-guou

 b) sa-ú-va – sa-in-do – bo-a-to – re-e-di-ção – co-or-te
– ca-a-tin-ga – fre-a-da – je-su-í-ta – po-ei-ra –
sa-í-a-mos – tri-un-fo

 c) ab-so-lu-to – ad-vo-ga-do – drac-ma – naf-ta –

rit-mo – ig-no-rar – de-cep-ção – hip-no-se – ap-to
– téc-ni-ca – é-ti-co – pers-pec-ti-va

 d) de-sa-ten-ci-o-so – di-sen-te-ri-a – bi-sa-vô –
tran-sa-ma-zô-ni-ca – in-te-rur-ba-no – su-bes-ti-mar
– hi-dre-lé-tri-ca – e-xor-bi-tar

  3.3. ca-cho-ei-ra – cons-ci-ên-cia – ex-ces-si-vo –
des-cen-dên-cia – cor-re-ria

 co-a-lha-da – res-sur-rei-ção – dis-tin-guiu –
de-sen-ca-lhei – quer-mes-se

  4.4. fei-ís-si-mo – subs-tân-cia – pers-pi-cá-cia –
i-guai-zi-nhos – de-lin-quên-cia – fe-é-ri-co –
des-cês-seis – im-preg-na-ri-am – cir-cuns-pec-to –
fri-ção – le-ais – des-pau-té-rio – ti-ziu – obs-tá-cu-lo
– clep-si-dra – abs-tê-mio – subs-ti-tu-ir – ad-mis-são
– e-gíp-cio – quin-quê-nio

  5.5. dis-pep-si-a – sub-sis-tên-cia – sub-lo-car – pa-ra-do-
xais – in-ter-rup-tor – gnais-se – gip-si-ta – es-fínc-ter –

zeug-ma – quart-zo – tungs-tê-nio – abs-tra-ir – felds-pa-to
– pai-zi-nho – pa-i-si-nho – a-rac-ní-de-o – de-sig-nar
– ab-di-car – pa-ra-i-ba-no – núp-cias – Qué-ops

  6.6. ola-ria – inex-ce-dí-vel – ilu-só-rio– sus-su-rro – ig-
no-mí-nia – oxi-gê-nio – au-xí-lio – sa-biá

  7.7. a) de-cep-ção, ex-ce-ção, as-cen-são, va-ri-e-da-de
 b) dis-cus-são, fer-rei-ro, de-so-nes-to, me-mó-ria
 c) ca-ço-a-da, in-te-res-ta-du-al, pé-ro-la, coc-ção

LISTALISTA
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5 F   FONÉTICAFONÉTICA

 d) o-pi-nar, ad-qui-rir, se-quên-cia, obs-tru-ir
 e) psi-co-lo-gi-a, go-ia-bei-ra, en-xa-guei, ex-ces-so

 8.8. leiteiro – trissílabo zombaria – polissílabo
 véus – monossílabo cauim – dissílabo

  9.9. sôfrego – sofregamente – cafezinho – paraense – ruim
– ruidoso

 10. 10. de-sobs-tru-iuiu pers-pec-titi-va ca-óó-ti-co

 11. 11. oxítonos oxítonos paroxítonos paroxítonos proparoxítonosproparoxítonos

 horizontal rapidamente obstáculo
 timidez precioso esperávamos
 lavrador epidemia atlético
 enlouqueceu taubateense madrepérola
 vice-diretor neocomungante fenômenos

 12. 12. dicilmente – instantaneamente – cristãmente –
otimamente – tunelzinho – chapeuzinho – mãozinhas
- papelzinho

 13. 13. Por (átono) certo que (átono) foi (tônico) esse céu (tô-
nico) luminoso
o (átono) brilho primeiro do (átono) “– Faça-se (átono)
a (átono) luz (tônico)!”

 14. 14. a) Senna foi um ásás...
 Lave asas mãos...
 b) Cão queque ladra...

 Você quer o carro para quêquê? c) Errei porpor distração.
 Começou a pôrpôr defeitos em mim.

 d) DáDá o que podes.
 Preciso dada chave.
 e) Chegou dede noite.
 Não dêdê gritos.
 f) Que pessoas másmás!
 Sofre, masmas não chora.

 15. 15. A viagem foi maaaravilhosa!

 16. 16. a) êxodo – apóstata – rubrica – anátema – óbolo
 b) aríete – incólume – munícipe – trôpego – ibero

 c) zênite – década – abóbada – avaro – silvícola

 17. 17. A série c).

 18. 18. quais-querquer – en-fro-nhnhaa-do – psi-cócó-lo-go – ad-vo-gaga-do
– fôsfôs-se-mos – ex-ce-çãoção – co-or-de-na-dodo-ra – pis-cici-na

19.19. oxítona – paroxítona – proparoxítona – paroxítona –
proparoxítona – oxítona – paroxítona – paroxítona

20.20. es-cri-tortor (oxítona),MéMé-xi-co (proparoxítona), pi-oror (oxí-
tona), ru-imim (oxítona), mor-reureu (oxítona),háhá (monossílabo
tônico), ad-mi-rararr (oxítona), cha-masmas-sem (paroxítona)

21.21. Tonico, analise, sabia, fotografo, numero

 22. 22. Átonos: o, do, lhe, a, de, e, o, a, que, a, um, de, os,
de, e, a, de, a, que, sem, nem, em, as

 Tônicos: trem, ser, dá, põe, grau, luz, pé, dó

  23.23. Nenhum monossílabo átono deve ser acentuado. Os
monossílabos tônicos podem ou não receber acentu-
ação gráca.

  1.1. Erro de ortoépia

  2.2. Silabada

  3.3. Resposta pessoal.

  4.4. Resposta pessoal.

5. 5. aberto aberto fechadofechado
  poços algoz planeja
 reforços algozes espelha
 destroços poço assemelha
 fornos almoços dolo
 badejo bandeja bodas
 pelejo

  6. pouso 6. pouso –– ato ou efeito de pousar
  poso poso –– presente do indicativo do verbo posar (1ª- pessoa)

  pousa pousa –– presente do indicativo do verbo pousar (3ª-
pessoa)

 posa posa–  presente do indicativo do verbo posar (3ª- pessoa)
 pouse pouse – presente do subjuntivo do verbo pousar (1ª- e

3ª- pessoas)
 pose pose (ô) – postura, atitude do corpo
 pose pose (ó) – presente do subjuntivo do verbo posar (1ª- e

3ª- pessoas)

  couro couro –– pele espessa de certos animais coro coro (ô) – canto executado por muitas vozes
 coro coro (ó) – presente do indicativo do verbo corar (1ª-

pessoa)

  7.7. privilégio – empecilho – desperdiçar – desperdício
– frontispício – escárnio – acriano – lajiano
– destilar – soa (transpira) – pirulito – bússola
– chover – engolir – mocambo – focinho –
cutia (animal) – jabuti – goela – tábua

LISTALISTA
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  8.8. b) Eu inteiro a quantia.

 c) Eu me espelho no escuro.

 d) Eu me assemelho a Sólon.

e) Eu almejo a paz.

 f) Eu calejo as mãos.

 g) Eu despejo a água.

 h) Eu estouro a bomba.

  9.9. a) superstição d) frustrado
 b) privilégio e) companhia
 c) salsicha

 10. 10. Resposta pessoal.

11.11. alcoólatra (proparoxítono) reféns (oxítono)
 recém (oxítono) plêiade (proparoxítono)
 refém (oxítono) invólucro (proparoxítono)
 aríete (proparoxítono) êxodo (proparoxítono)
 vermífugo (proparoxítono) bímano (proparoxítono)

12.12. Resposta pessoal.

  13.13. a) gratuituito – recorcorde – rubribrica – CérCérbero
 d) férula – estalido – celtíberos – Nobel

 14. 14. a) No coração nascem vívidosvívidos desejos.
 b) A próvidapróvida formiga abasteceu o seu celeiro.
 c) O café foi fervidofervido sem açúcar.
 d) João era um férvidoférvido partidário do governo.
 e) O duque, validovalido do rei, vivia na corte.
 f) O juiz considerou válidoválido o gol.
 g) A menina, gárrulagárrula e vivaz, era só alegria.
 h) E a menina garrulagarrula e salta e ri.

 15. 15. uxo – exortar – tóxico – intoxicar – máximo
– extirpar – paradoxo – léxico – exótico –
prolaxia – maxila – maxilar

 16. 16. a) V d) V
 b) F e) F (ru- imim)
 c) V f) V
  g) V

  1.1. ontem – hhesitar – hhulha – úmido – iate – hherbívoro

  2.2. contribuii – perdoee – habituee – continuee – pontuee –
tumultuee – inuii – constituii – abençoee – atribuii

  3.3. quasse – pátiio – eempecilho – priivilégio – arreepiado
– anteecipar – frontiispício – anteeontem – antiitérmico
– deesperdiçar – siilvícola – requiisito – seenão – criiar –
recreeativo – lacrimogêneeo

  4.4. bússoola – engoolir – buulir – choover – chuuvisco – jabuuti
– mágooa – concoorrência – camuundongo – óboolo –
coobiçar – cuurtume – gooela

  5.5. 1) O calor dilatadilata o ferro.
 2) Falava-se num ataque iminenteiminente do inimigo.
 3) Pessoa prudente fala com discriçãodiscrição.

4) A sucuri tinha oito metros de comprimentocomprimento.

6.6. pa j jem – lo j jista – mongge – tiggela – gor j jeio -  j jibóia –
tra j jeto – ma j jestoso – su j jeira – gginete – pa j jé –  j jiló –

 j jeito – heregge – pro j jeção – suggestão – tra j je – o j jeriza
– sar j jeta – re j jeitar – garaggem – faringgite – ferruggem –
selvaggeria – rabuggento – ultra j je – viaggem (substantivo)
– via j jem (verbo)

  7.7. dançça – ânssia – macciço – discussssão – diverssão –
maççarico – pretenssioso – ssebo – carrossssel – ascenssão
– pêssssego – descanssar – suí çço – paççoca – hortênssia
– sossssego – remorsso – miççangas – escasssso – farssa –
muççulmano – Iguaççu – obsessssão

  8.8. massssagista – pançça – prossssão – acesssso – ressssurreição –

fracasssso – aççafrão – exceçção – muççurana – Suí çça – almaçço
– procissssão – maççaroca – avesssso – necessssário – assssolar

  9.9. a) abstenção e) demissão
 contenção emissão
 detenção omissão
 obtenção permissão
 retenção remissão
 b) inversão f) depressão
 reversão expressão
 subversão impressão
 c) concessão opressão
 intercessão repressão
 d) progressão supressão
 regressão g) impulsão
 repulsão
 10. 10. ascscensão – excxceção – oscscilar – auxxílio – conscsciência

– discsciplina – essssência – excxcesso – fascscinante –
seiscscentos – trouxxer – excxcêntrico – sucessssivo – suscscitar
– orescscer

 11. 11. ( 3 ) catequese, poetisa, metamorfose
 ( 5 ) quis, pôs, quiser, puser, puseram
 ( 1 ) generoso, generosa, jeitoso, jeitosa
 ( 4 ) analisar, extasiar, atrasar, apresar
 ( 2 ) genovês, genovesa, português, portuguesa

 12. 12. Issabel – atravéss – buzzinar – colissão – civilizzação –
cortessia – bazzar – freguessia – gassômetro – fussível

LISTALISTA
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– messes – obsséquio – paissagem – prezzado – paraí sso
– venezziana – proezza – querossene – tessouro – ussina
– vissita – vazzio – vazzamento – dosse (porção) – dozze
(numeral)

 13. 13. atrassar – freguêss – rapidezz – fertilizzante – gasses –
camponêss – quisser – improvissar – cozzinha – burguêss 
– compôss – esvazziar – paí sses – freguesses – avezzinha
– requissito– vizzinho – camponesses – Teressinha –
teimossia

  14.14. clarezza – redondezza – portuguessa – milanessa –
surpressa – repressa – delicadezza – empressa – rmezza
– baronessa – camponessa – limpezza – japonessa –
francessa – framboessa – marquessa – duquessa – freguessa
– espertezza – princessa – pobrezza – gentilezza – turquessa
– defessa – chinessa – Teressa – despessa – magrezza

 15. 15. 1) acidezacidez e aridezaridez
 2) chinês chinês e cortêscortês

 16. 16. pesquisar analisar paralisar
 canalizar deslizar simpatizar
 simbolizar amenizar cicatrizar
 escravizar civilizar improvisar

 17. 17. Sugestões:
a) caixa, ameixa, rouxinol

 b) enxada, enxofre, enxugar
 c) abacaxi, xavante, xará

 18. 18. Sugestões:
 ch – xarope, vexame z – exame, exílio
 cs – sexo, tóxico ss – auxílio, máximo

 19. 19. faixxa – fachchada – enxxame – enxxofre – puxxar – chchuchchu
– enxxugar – enchcharcar – chcharque – lixxa – echcha –

coaxxar – mexxer – rixxa – coxxa – trouxxa – buchcha – bruxxa
– faxxina – bexxiga – xxarope

  
20.20. esspontâneo – esstender – exxtensão – essplendor – es-s-

plêndido – essgotar – exxpansão

21.21. apressar seção cheque intercessão
 apreçar sela xeque interseção
 cessão cela expiar taxa
 sessão sela espiar tacha

 22. 22. b,c

  23.23. a) continue d) possui
 b) cemitério e) indígena
 c) quase

  24.24. a) tribo d) tabuada
 b) engolir e) costume
 c) jabuticaba

 25. 25. a) comprido d) Não há erro
 b) cumprimento e) suava
 c) descrição f) emigrantes

 26. 26. gostoso, guloso, medroso, teimoso, nervoso, esperan-
çoso, choroso, caloroso, amoroso, doloroso, carinhoso

 27. 27. a) pôs d) quisesse
 b) puseram e) quiser

 c) quiseram f) puser
 28. 28. a) francês, inglês, escocês, português
 b) japonesa, chinesa, portuguesa

 29. 29. beleza – moleza – franqueza – fraqueza – maciez –
leveza – nobreza – esperteza – honradez – limpeza
– rapidez – estupidez

1.1. ( 2 ) papéis – mundéu – herói
 ( 5 ) público – astrônomo – déssemos
 ( 6 ) pôde – pôr – fôrma
 ( 3 ) cajá – cipó – pajé – você

( 1 ) heroína – feiura – atribuía – baía
( 4 ) dólar – túnel – bênção – táxi

  2.2. saúva – país – sanduíche – heroína

  3.3. ( 3 ) sofás – jaó – vintém – parabéns
( 6 ) uísque – Piauí – saúde – baú

 ( 1 ) ônibus – tática – ótico – úmido

( 5 ) mês – más – há – nós – pôs (verbo)
( 2 ) órfã – órgãos – vômer – úteis

 ( 7 ) tábua – gênio – tênue – óleo
 ( 4 ) herói – troféu – coronéis

  4.4. saúva: hiato
 atribuí: i precedido de vogal átona com a qual forma

hiato
 país: hiato
 proíbe: hiato
 miúdo: hiato
 raízes: hiato
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  5.5. moído – ruído – ciúme – esplêndido – bússola – êxito
– órfãos – mágoa – hérnia – crânio – miríade – lótus
– fusível – têxtil – através – freguês – aguarrás – suíço
– paraíso – mundéu – alcoólatra – rês (quadrúpede)
– répteis – elétrons – álbuns – ônix – ímãs – concluía
– cútis

  6.6. espécime – cedo – refém – apazigúe – pessoa –
maquinaria – espelho – saíram – almoço – fênix –
ânsia – bênção – urutu – austero – rubrica – juriti –
aríete – obus – deságuam – ores – dispor

  7.7. zênite – lagoa – perdoa – erudito – desdém – reféns –
espeto – comboio (subst.) – gaúcho – inuiu – argui –
apoio (subst.) – desapoio (verbo) – inaudito – girassóis
– bebíamos – aparelho – pólen – circuito – tramoia
– êxodo – abençoe – sossego – vendê-lo – aleija –
peneiro – ímpar – urubu – corrêssemos – moinho
– caíram – juízes – Grajaú – tórax – ruim – Mooca
– chapeuzinho – comodamente – pegadas – álcool –
Criciúma – repor

  8.8. Porque são vocábulos paroxítonos terminados em di-
tongo crescente.

  9.9. hábito – trânsito – desânimo – veículo – náufrago
– telégrafo – datilógrafa – anúncio – providência –
alívio – calúnia – vanglória

 10. 10. a) vêm b) detêm c) preveem

 mantêm creem obtêm leem
 retêm releem

 11. 11. coroa – caíque – destrói – tamoio – refém – egoísmo

 12. 12. a) Quando voltava à colmeia, a abelha não pôde co-
lher o néctar das ores.

 b) Referindo-se às viagens de seu avô Cristóvão, Emí-
lia dizia que ele era um nômade.

 c) Elói não para de pôr objetos à venda: ninguém
sabe por quê.

 13. 13. Porque no caso de pôr  (verbo) é um acento diferencial para
distingui-lo do seu homógrafo por  (preposição). Compor:
palavra oxítona terminada em –oror não se acentua.

 14. 14. Ministério, céu, dá, Açúcar, crítico, crítica, Diários,
alguém

 15. 15. Todas as paroxítonas são acentuadas gracamente.

  16.16. b

 17. 17. a) imóvel d) silêncio
 b) ímãs e) lábios
 c) irremediável, insensível, inefável

 18. 18. a) igapós, jacaré
 b) ninguém
 c) além
 d) você, porquê (somente o primeiro, que signica

motivo, causa)

 19. 19. a) Eles sempre vêm à minha casa aos sábados.
 b) Vocês veem maldade em tudo!
 c) Meus irmãos não creem em nada que vocês lhes

dizem.
 d) Espero que os garotos deem o recado ao professor.
 e) Os governadores não têm mais nenhuma credibili-

dade.

 20. 20. a) véu
 b) há, lá

 c) prós
 d) –
 e) pés – só

  21.21. a) (...) mas ontem não pôde (...)
 b) –
 c) pôr
 d) –
 e) –

 22. 22. a) juízes c) saída
 b) – d) egoísta

  1.1. Resposta pessoal.

  2.2. vitória-régia busca-pé
 sem-vergonha homem-rã
 azul-marinho além-túmulo
 jiboiaçu semimorto
 autoescola recém-nascido
 grã-no neolatina
 protomártir extraterreno
 ex-ministro pós-guerra

  3.3. ultrarrápido antevéspera
 contrassenso super-homem
 contrapeso subchefe
 quebra-cabeça subsolo
 antirrábico antitóxico
 antiaéreo circumpolar
 mal-educado coexistência
 eletroímã tetracampeão
 termoelétrica socioeconômico
 multissecular bioquímica

LISTALISTA

0606NOTAÇÕES LÉXICASNOTAÇÕES LÉXICAS

Gram Listas 03 a 09.indd 8 11/27/08 1:48:29 PM



 

9 F   FONÉTICAFONÉTICA

 gastrointestinal teleobjetiva
 bem-vindo bem-estar
 girassol rodapé
 microempresa

  4.4. bem-amado – pan-americano – mal-educado – bem-
estar – sub-raça

  5.5. a) meio-dia meio-dia: às 12 horas
  b) pele-vermelha pele-vermelha: índio
  c) copo-de-leite copo-de-leite: or
  d) sem-vergonha sem-vergonha (adjetivo): que é desavergonhado

  6.6. a) recurso de estilo
 b) recurso expressivo
  7.7. malcriado, mal-educado, malfeito, mal-humorado,

mal-estar, bem-amado, bem-aventurado, bem-
educado, bem-estar, bem-visto, bendizer

  8.8. Resposta pessoal.

  9.9. mal-educado, bem-vindo, vice-diretor, sem-cerimô-
nia, bem-te-vi, sempre-viva

  

1.1. a) MAM d) USP
 b) BANERJ e) CUT
 c) PIB

  2.2. m – m² – m³ – cm – mm – km – l – kg – g

  3.3. Rondônia (estado de)
 Viação Aérea São Paulo
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

  4.4. a.C. – prof. – séc. – Cia. – profª. ou profa. – tel. – Dr.
– pág. ou p. – ed.

  5.5. a) 16h30
 b) 9h 10min 20s

6.6. 8h

  7.7. 23h56
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  1.1. insanável: in (prexo) + san (radical) + ável (suxo)
 deslealdade: des (prexo) + leal (radical) + dade (suxo)
 operoso: oper (radical) + oso (suxo)
 louvavas: louv (radical) + a (vogal temática) + va (de-

sinência de modo e tempo) + s (desinência de núme-
ro e pessoa)

 antimilitarismo: anti (prexo) + militar (radical) + -
ismo (suxo)

 cafeteira: café (radical) + t (consoante de ligação) +
-eira (suxo)

 cacauicultor: cacau (radical) + i (vogal de ligação) +
cultor (suxo)

  2.2. cruz: cruzeiro, cruzado, cruzar
 jeito: jeitoso, ajeitar
 maduro: amadurecer, madurar, amadurecer, madureza
 amigo: amistoso, amizade, amigar, amigável, amiga -

velmente
 corpo: corporação, corpóreo, incorporar, corporati -

vo, corporativamente
 pedra: pedreiro, pedreira, pedrada, pedregulho, ape -

drejar, petróleo
 comum: comuna, comunal, comumente, comunizar

3.3. O radical é onr.
 O prexo é des-.
 O a nal é desinência de gênero.

  4.4. raiz, radical, tema: elementos básicos e signicativos
 prexo, suxo, desinência: elementos modicadores
 vogal e consoante de ligação: elementos de ligação

  5.5. desanimador – realizar – anoitecer – exportação –
inativo – analisar

  6.6. arte (P) – artista (D) – pesquisador (D) – pesquisa (P) –
atleta (P) – atletismo (D) – concretizar (D) – concreto (P)

  7.7. -mos: desinência número-pessoal

  8.8. Simples: desemprego, modernismo, laranjal, engarra-

famento
 Compostas: erva-doce, carro-pipa, pontiagudo

  9.9. a) terr- b) camp- c) cardi- d) velh-

 10.10. a) radical: trist- suxo: -onho
b) radical: cert- suxo: -eza
c) radical: receb- suxo: -er

 d) radical: gost- suxo: -oso

 11. 11. a) empoeirado, empoeirar, poeirento
 b) cinza, acinzentado, cinzeiro
 c) impresso, impressionar, impressionante
 d) pureza, puricar, purista
 e) doente, adoentado, doença

 12. 12. Alternativa b): “relíquia” não é cognata das demais.

 13. 13. a) bibliotecário – imundice – orfanato
b) obediência – paradisíaco – legível

1.1. vaivém (3) – pernalta (4) – leiteiro (1) – repatriar (5) –
infeliz (2)

  2.2. motorista: suxação ou derivação suxal
aeroplano – hibridismo

 internacional – prexação ou derivação prexal
 embora – aglutinação
 véu-de-noiva – justaposição

envernizar – parassíntese
 canalizar – suxação
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 aguardente – aglutinação
 girassol – justaposição
 comumente – suxação
 quinta-feira – justaposição

enlutar – parassíntese
 malmequer – justaposição
 vivalma – aglutinação

  3.3. terra: aterrar, enterrar
 caixa: encaixar, encaixotado
 sócio: associar, associado, associação
 pedaço: despedaçar
 coice: escoicear, escoiceado
 podre: apodrecer, apodrecido, apodrecimento
 pedra: empedrar, empedrado
 grande: engrandecer, engrandecido, engrandecimento
 tímido: intimidar, intimidado
 velho: envelhecido, envelhecer, envelhecimento
 pálido: empalidecer, empalidecimento
 parede: emparedar, emparedado
 papel: empapelar, empapelado, empapelamento

  4.4. É um hibridismo, formado por prexação
 O verbo derivado é televisionar.
 Abrevia-se: TV

  5.5. regougar: voz da raposa
 tinir: som de copos, cristais, metais
 grunhir: voz do porco
 bimbalhar: som de sino

 blaterar: voz do camelo crocitar: vozes de patos, grous, corvos
 chirriar: voz de coruja
 ulular: vozes de cães, lobos

  6.6. moto (3) – envergonhar (1) – monocultura (2) – ciciar
(5) – Funai (4)

7.7. O primeiro trecho do metrômetrô carioca foi inaugurado
no dia 5 de março de 1979.

  8.8. “Diferença entre o açougueiro e o ator: o ator encarna
os papéis, o açougueiro empapela as carnes.” (Millôr
Fernandes)

  9.9. Prexação: inconsciente, desonesto, reaver, bimensal
 Suxação: interesseiro, gorduroso, sursta, redondeza
 Parassíntese: amadurecer, emplacar, enleirar, anoi -

tecer

  10. 10. verdeverde: o adjetivoverdeverde passa a substantivo.
 estrondar estrondar:  o innitivo estrondar estrondar passa a substantivo.
  quêquê: a palavra invariável queque passa a substantivo.

  11.11. guloso

  12.12. dormente

 13. 13. a) verdadeiro – suxo: -eiro
 b) arbóreo – suxo: -eo
 c) forçado – suxo: -ado
 d) risonho – suxo: -onho
 e) sedento – suxo: -ento

 14. 14. a) envergonhar
 b) entardecer
 c) enraizar
 d) esfarelar

 e) emagrecer

 15. 15. a) andarandar: o innitivoandarandar passa a substantivo.
 b) quêquê: a palavra invariável quêquê passa a substantivo.
 c) nãonão: o advérbio nãonão passa a substantivo.
 d) útilútil, agradável agradável: os adjetivos útilútil e agradávelagradável pas-

sam a substantivo.

  1.1. barbearia, sobranceria, bronquite, ciclista, escorrega-
dio, opúsculo, civilizar, paralisar, férreo, vidraceiro,
comodamente, marquesa, mesinha, pazinha, mataréu

  2.2. anelado, circular, cônico, esférico, oval, facial, cíclico,

montanhês, barbado, guerreiro, colérico, enferrujado,
risonho, primaveril, repulsivo, genovês, dantesco, bur-
guês

  3.3. centralizar, forticar, analisar, pregar, abraçar, orescer,
amenizar, saltar, voar, irmanar, fertilizar, manusear, pes-
quisar, amarelar

  4.4. frondosooso (2) – homicídiocídio (4) – apendiciteite (5) – socialis-is-
momo (6) – peruanoano (1) –autimim (3)

5.5. corpo, corpóreo; ouro: áureo; mármore, marmóreo;
sangue, sanguíneo; osso, ósseo; neve, níveo; enxofre,
sulfúrico; chumbo, plúmbeo; prata, argênteo; fogo,
ígneo; rosa, róseo; cinza, cinéreo; leite, lácteo

  6.6. a) arenoso b) faraônica c) lacrimogêneo

  7.7. -ar, chuviscar; -ense, paranaense; -iço, noviço; -eza,
beleza; -ite, apendicite; -ose, neurose; -oide, antro-
poide,  -ula, âmula; -vel, amável

  8.8. China, chinês – escasso, escassez – duque, duquesa
– limpo, limpeza – surdo, surdez – monte, montês
– altivo, altivez – empreender, empresa – defender,
def esa – corte, cortês
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  9.9. -ense (paranaense), -ês (chinês), -ino (orentino), -ano
(curitibano), -ista (paulista)

 10. 10. portuguesa certeza holand esa
 rmeza fregu esa esperteza
 avareza framboesa surpresa
 represa delicadeza profundeza

 11. 11. -ecer: amadurecer, amanhecer, empobrecer, endurecer
 -escer: orescer, rejuvenescer, crescer

 12. 12. a) cafezal, laranjal e) catarinense, forense
 b) lugarejo, vilarejo f) artrose, psicose
 c) coveiro, padeiro
 d) escritório, lavatório

  1.1. antedatar: predatar
 cisplatino: localizado aquém do rio da Prata (América

do Sul)
 cooperar: trabalhar simultaneamente para o mesmo m
 dissociar: separar
 imberbe: sem barba
 imergir: mergulhar, afundar
 emergir: vir à tona, subir
 inalar: aspirar, fazer penetrar nas vias respiratórias
 dissabor: desgosto, aborrecimento
 entrever: ver indistintamente
 circumpolar: que está em volta do pólo
 ejetável: que produz movimento para fora
 retrógrado: que se recusa a acompanhar as novas ma-

nifestações culturais
 semicírculo: metade do círculo
 ilegal: que não é legal

  2.2. abulia: incapacidade de tomar decisão
 anônimo: sem o nome ou a assinatura do autor
 antípoda: contrário, oposto

atroa: denhamento por falta de alimentação ou
exercício

 hipertroa: aumento ou desenvolvimento excessivo
catadupa: cachoeira

 perímetro: linha que contorna uma gura, contorno
 diáfano: translúcido, transparente
 dispepsia: má digestão

êxodo: saída ou abandono em massa
 epitáo: inscrição sobre um túmulo

paradigma: modelo, exemplo, padrão
eufemismo: expressão atenuadora ou indireta de
idéia desagradável

 síntese: resumo
 epílogo: fecho ou parte nal de uma história, etc.
 antipatia: aversão instintiva

metáfora: emprego de palavra em sentido gurado
 simpatia: inclinação que atrai duas pessoas recipro-

camente
 exorcismo: ritual para esconjurar os maus espíritos
 dípode: bípede

diagnóstico: conhecimento da moléstia pela observa-
ção dos respectivos sintomas

  3.3. prólogo anterioridade
 dispnéia diculdade

diagonal através
 anfíbio duplicidade
 hipérbole excesso
 antípoda oposição
 arquipélago superioridade
 afonia privação
 sincronizar simultaneidade
 metempsicose mudança
 cisplatino aquém
 perífrase em torno de, ao redor de
 vice-presidente substituição
 sintaxe conjunto

  4.4. ab apo afastamento
 ambi an duplicidade, dos dois lados

 bene eu bondade bi di dualidade, duas vezes
 circum peri em redor de
 contra anti oposição
 in a negação
 semi hemi metade
 sub hipo debaixo de
 super hiper excesso
 trans dia através de

  5.5. a) circumpolar e) dispepsia
 b) antirracistas f) impune
 c) ejetável g) retropropulsão
 d) pré-colombiana h) epigraa

  6.6. antitérmico – anticristo – antevéspera – ante-
ontem – antitóxico – antiaéreo – antimíssil – 
antebraço – antidemocrata

  7.7. a) antebraço, anteontem

 b) bisavô, bissexual
 c) descuido, desunido
 d) inatingível, inculto
 e) superdotado, supersensível

  8.8. a) oposição f) antes
 b) afastamento g) além de
 c) para dentro h) depois
 d) negação i) para trás
 e) movimento para dentro
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  1.1. antropófago: vem de ánthropos, homem, e fago, que
come: aquele que come carne humana.

 anarquia: vem de an, negação, earquia, governo: fal-
ta de governo ou de autoridade.

 autônomo: vem de autós, próprio, mesmo e nómos,
lei, norma: que se governa por leis próprias.

 bibliólo: vem de biblión, livro, e filo, amigo: amigo
dos livros.

 democracia: vem de démos, povo, e cracia, poder,
força: poder do povo, governo eleito pelo povo.
gastrônomo: vem de gastrós, estômago, e nómos, lei,
norma: lei do estômago; aquele que faz da boa mesa
a sua lei.

 hematófago: vem de hema, sangue, e fago, comer:
que se alimenta de sangue.

 hipnotismo: vem hypos, sono, e ismo, maneira de
proceder de acordo com determinada doutrina: pro-
cesso que se emprega para causar sono.

 decálogo: vem de déka, dez, e lógos, palavra, estudo:
os dez mandamentos de Deus.

 cosmopolita: vem de cosmo, mundo, e polis, cidade:
que é de todos os países, universal.

 ornitologia: vem de órnis, ave, e logia, estudo: estudo

das aves.

  2.2. monólogo: vem demónos, um só, elógos, palavra: peça
teatral em que um só ator fala, ato de falar sozinho.

 periscópio: vem de  peri , em torno, acima, e skopéo,
ver, olhar: instrumento óptico, usado em submarinos
para ver objetos na superfície do mar.

 odontologia: vem de odontós, dente, e lógos, palavra,
estudo: parte da medicina que trata das afecções e
higiene dos dentes.

 arqueologia: vem de arqueo, antigo, e lógos, palavra,
estudo: estudo de civilizações pré-históricas.

 lantropia: vem de  phílos, amigo, e ánthropos, ho-
mem: caridade, altruísmo.

 psicologia: vem de psiché, alma, e lógos, palavra, estu-
do: ciência que se ocupa dos fenômenos psíquicos.

 megalomania: vem de mégas, grande, e manía, lou-
cura, inclinação: mania de grandeza.

 helioscópio: vem de hélios, sol, e skopéo, ver, olhar:
instrumento astronômico destinado à observação vi-
sual do sol.

 macróbio: vem de makrós, longo, grande, e bíos, vida:
aquele que vive muito tempo, que tem idade avançada.

 epígrafe: vem de epi , posição superior, e grápho, es-
crevo: palavras escritas em monumentos, medalhas;
inscrição.

 poliglota: vem de  polys, muito, numeroso, e  glótta,
língua: pessoa que fala muitas línguas.

 hemeroteca: vem de heméra, dia, e théke, caixa: con-

junto de jornais, revistas para estudo ou consulta.
 pentágono: vem de  penta, cinco, e gonía, ângulo: po-

lígono de cinco ângulos e cinco lados.
 datiloscopia: vem de dáktylos, dedo, eskopéo, ver, olhar:

sistema de identicação pelas impressões digitais.
 telegrama: vem de téle, longe, e grámma, letra, escri-

to: comunicação telegráca.
 zoonose: vem de zóon, animal, e nósos, doença, mo-

léstia: doença que se manifesta em animais.

  3.3. -algia: dor; -fobia: medo, aversão; -latria: adoração;
-logia: ciência;
-mancia: adivinhação; -patia: doença; -terapia: trata-

mento.

  4.4. enterite: intestino
 estomatite: boca
 gastrite: estômago
 hepatite: fígado
 nefrite: rim
 rinite: nariz

5.5. anemômetro: o vento

 barômetro: a pressão
 batímetro: o coração
 hidrômetro: a água
 higrômetro: a umidade
 dinamômetro: a potência, a força
 hodômetro: distância percorrida
 pluviômetro: a chuva

  6.6. alopatia/ homeopatia; homogêneo/ heterogêneo; eu-

fonia/ cacofonia;
higróto/ xeróto; arcaísmo/ neologismo; macrocéfa-

lo/ microcéfalo;
monocultura/ policultura; xenofobia/ xenolia.

  7.7. a) olhar, examinar
 b) nome
 c) domínio

  8.8. voro (que come): fago (que come): ictiófago

  9.9. bromatologia: alimento
 farmacologia: medicamentos

 10. 10. a) ácros – acrópole
b) álgos – analgésico

 c) chronos – anacrônico
 d) icon – iconoclasta
 e) polýs – poliglota
 f) hýpnos – hipnose, hipnotizar, hipnotismo
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 g) ídios – idiotismo
 h) mónos – monoteísta

i) néos – neologismo
 j) phóbos – xenofobia

k) tópos – topônimo

 11. 11. Repetição mecânica de palavras ou frases, sem lhes
entender o sentido.

 12. 12. a) abalo sísmico
 b) sentido etimológico

 c) povo autônomo
 d) nação acéfala
 e) dor nevrálgica
 f) soro antiofídico
 g) reação psíquica
 h) frase cacofônica
 i) nervo óptico
 j) imagem onírica
 k) grupo étnico
 l) estar afônico
 m) artifício mnemônico

 1. argentum 1. argentum, prata: argênteo, argentino
 capillus capillus, cabelo: capilar, capilaridade
 ignis ignis, fogo:  ígneo, ignição
  laclac, lactislactis, leite: laticínio, lactação
 herbaherba, erva: herbáceo, herbívoro
 pecus pecus, gado: pecuária, pecuarista
 pluvia pluvia, chuva: pluvial, pluviômetro
 fluvius fluvius, rio: uvial, uviômetro
 stella stella, estrela: estelar, constelação
 silva silva, selva: silvícola, silvicultura
 genu genu, joelho: genuexão, genuexório

 arbor arbor, arborisarboris, árvore: arborizar, arboricultura
 fulmen fulmen, fulminisfulminis, raio: fulminante, fulminar
 capra capra, cabra: caprino
  osos, orisoris, boca: ósculo, oral, orar, oráculo
 cinis cinis, cineriscineris, cinza: incinerar, incineração
 pauper pauper, pobre: pauperismo, depauperar
 pulvis pulvis, pulveris pulveris, pó: pulverizar, pulverizador
 volare volare, voar: volátil, noctívolo
 nocere nocere, fazer mal, prejudicar: nocivo, inocente, inócuo

  2.2. vive sobre árvores

 3. caput 3. caput, capitiscapitis, cabeça: capital, capitoso
  lexlex, legislegis, lei: legislador, legislar
 bellum bellum, bellibelli, guerra: bélico, beligerante, belicoso

piscispiscis, peixe: piscicultura, pisciforme
 lapis lapis, lapidislapidis, pedra: lápide, lapidação

  4.4. a) triticultura
 b) orizicultura ou rizicultura
 c) apicultura
 d) piscicultura
 e) viticultura

5.5. a) incinerar c) pulverizar
 b) erradicar d) vociferar

  6.6. a) A seiva das plantas chega às folhas pelos vasos ca-ca-
pilarespilares.

 b) Só Deus é todo-poderoso e oniscienteonisciente.
 c) Presenteou a noiva com uma medalha de ouro

cordiformecordiforme.
 d) O gado lanígerolanígero, além da carne, nos dá a lã.
 e) Ele se considera o centro do universo: é um ego-ego-

cêntricocêntrico.
 f) É preciso incentivar a navegação fluvialfluvial.

  7.7. a) leite/indústria
 b) sono/andar

c) longa/idade  
d) ouro/conter

  1.1. areia (P); arena (E); auscultar (E); escutar (P);
coalhar (P); coagular (E); chama (P); flama (E);
cálido (E); caldo (P); íntegro (E); inteiro (P);
lacuna (E); laguna (P); macho (P);
másculo (E); mancha (P); mácula (E);
sigilo (E); selo (P).

  2.2. futebol – clube – jipe – uísque (3)
algodão – alfaiate – algema – oxalá (4)
via – peixe – chave – lágrima – ônibus (1)

 detalhe – buquê – abajur – crochê (5)
tatu – jiboia – Iguaçu – graúna (6)

 bíblia – anjo – trauma – teatro (2)
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15 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA

  1.1. “Os índios foram muitas vezes considerados cruéis
guerreiros, e as suas atitudes não raro causam pânico 
e revolta. O seu conhecimento mais profundo, entre-

tanto, revela o heroísmo de um povo que, de arcos eechas, se opõe tenazmente às máquinas que inva-
dem seu território.”

2.2. tirania – realeza – mendicância – catequese – viuvez
– infração – sacerdócio – heresia

  3.3. a) A estrada rasgav a o verde bruto da paisagem.
 b) Nas palavras amáveis de Venâncio percebi um quê 

de falsidade.
 c) Súbito, ouvimos um leve ruar de asas.

  4.4. homem-rã
 obra-prima
 busca-pé
 papel-moeda
 baixo-relevo
 aguardente
 viravolta
 pernalta

  5.5. a) A caravanacaravana foi atacada por uma alcateiaalcateia de lobos
famintos.

 b) No séculoséculo V, a Europa foi invadida porhordashordas de
bárbaros.

 c) Entre os renquesrenques de árvores oridas revoavam

miríadesmiríades  de insetos zumbidores. d) A égua-madrinha guia a tropilhatropilha pelos descampa-
dos.

 e) A baixelabaixela era de no lavor.
 f) Na tríadetríade do Egito, Osíris é o pai, Ísis é a mãe e

Hórus, o lho.
g) Os caçadores açulavam amatilhamatilha contra a onça.

 h) O lme promete ser bom: no elencoelenco só há artistas
famosos.

 i) “A noite no espaço vinha a negra legiãolegião das som-
bras espargindo.” (Olavo Bilac)

  6.6. arvoredo – canavial – boiada – vinhedo – cafezal
– cabeleira – cainçalha – coqueiral – ramada –
teclado – hinário – tripulação – parentela – cordame
– vasilhame – criadagem – mulherio – jabuticabal –
carnaubal

  7.7. a) a pobreza do homem
 b) a recordação da cena

 c) a atualização dos conhecimentos
 d) a concessão de privilégios
 e) a matança dos lhotes

  1.1. campeã – profetisa – guardiã – atriz – marquesa –
freguesa – juíza - antriã – viscondessa – matrona –
espiã – ladra – hebreia – baronesa – ré

  2.2. exão do substantivo masculino: gato, gata
acréscimo da desinência –a–a ao masculino: cantor,
cantora

 acréscimo de um suxo feminino ao masculino: côn -
sul, consulesa
heteronímia: cavalo, égua

 3. o 3. o ágape – aa euma – aa cal – oo champanha (e) – aa 
derme – oo dó – oo eclipse – aa dinamite – aa fênix – aa 
loxera – oo aneurisma – oo herpes – oo grama (peso) – oo 
axioma – oo guaraná – oo fel – aa coral (cobra) – oo clã
– oo tapa –  oo espécime – oo telefonema – aa trama – oo 
estigma – oo primata

  4.4. a) plebeia d) duquesa f) felaínas
 b) condessa e) nora g) poetisa
 c) cidadã

  5.5. ciclista: comum de dois gêneros
 cidadão: biforme
 cônjuge: sobrecomum

 peru: biforme vítima: sobrecomum
 fã: comum de dois gêneros
 capivara: epiceno
 cúmplice: sobrecomum
 pavão: epiceno

  6.6. gênese – sóror – omoplata – bílis – cútis – rês

7. o7. o nascente – oriente, ponto do horizonte onde nasce
o sol.
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 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA16

 aa nascente – ponto onde nasce um curso d´água, ca-

beceira, fonte
 oo grama – unidade de peso
 aa grama – designação comum a diversas ervas da fa-

mília das gramíneas
 oo cura – pároco, vigário de freguesia, povoação, aldeia
 aa cura – restabelecimento da saúde
 oo coral – canto em coro, grupo de cantores
 aa coral – espécie de cobra
 oo cisma – dissidência religiosa, política ou literária

 aa cisma – pensamento xo em alguma ideia ou assunto
 oo cinza – a cor cinza
 aa cinza – resíduo mineral que resta após a queima

completa de substâncias combustíveis
 oo cabeça – líder
 aa cabeça – parte correspondente, superior, do corpo

dos animais bípedes, e a anterior dos outros vertebra-

dos, da maioria dos artrópodes, moluscos e vermes
 oo lente – professor ou professora de escola superior

ou de escola secundária

 aa lente – corpo de vidro ou outra substância análoga,
convexo ou côncavo, usado em instrumentos ópticos,
óculos, etc., de maneira a alterar a direção dos raios
luminosos, aumentando ou diminuindo aparentemen-
te as dimensões dos objetos através dela observados

 oo moral: estado de espírito
 aa moral – conjunto de princípios relativos à moralida-

de, aos bons costumes
 oo rádio – aparelho que recebe sinais de radiofonia
 aa rádio – emissora

  8.8. a) o f) os k) A p) A
 b) Os g) o l) O q) A
 c) Os h) as m) a
 d) o i) A n) a
 e) a j) o o) o
 

9.9. a) parte do corpo/chefe
 b) aparelho/estação, emissora
 c) unidade de peso/relva
 d) cor/resíduos da combustão

  1.1. meses – reses – répteis – projéteis – túneis – canis – espécimes
– sóis – sais – males – caracteres – hífens – álbuns – ases –

procônsules – próceres – nenúfares – fãs – obuses – liquens –ímãs – totens – cânones – reféns – parênteses
– reveses – galãs – fósseis – fuzis – fusíveis –
ureteres – hambúrgueres

  2.2. cais – ourives – tórax – íbis – fênix – ônus – bíceps –
íris – xerox

  3.3. cidadãos – charlatães – tabeliães –
tecelões – anciãos – foliões – capelães –
aldeões – guardiães – corrimãos – bênçãos
– órfãos – órgãos – capitães – escrivães –
cirurgiões – pagãos – anãos ou anões – afegãos

  4.4. cidadãs, atrizes, consulesas, marquesas, rés, cortesãs,
grã-duquesas

5.5. a) vanglórias, bombons, lobisomens, autolotações,
malmequeres, vaivéns;

 b) guardas-civis, cartões-postais, terças-feiras,

tenentes-coronéis, capitães-mores, más-línguas,
baixos-relevos, cirurgiões-dentistas, criados-
mudos, capitães-aviadores, redatores-chefe, veras-
efígies, meios-termos, pães-duros, táxis-aéreos,
ferros-velhos, curtas-metragens, altos-relevos,
bóias-frias, carros-fortes;

 c) guarda-chuvas, padre-nossos, terras-novas, alto-
falantes, abaixo-assinados, papa-méis, salvo-condutos,
grão-vizires, busca-pés, tico-ticos, bem-te-vis, auto-
retratos, pisca-piscas, vice-reis;

 d) pombo-correios, mapas-múndi, mangas-espada,
joões-ninguém, guardas-marinhas, porcos-

espinhos, bananas-maçãs, caminhões-pipa,navios-escola, anos-luz, carros-bomba;
 e) ores-de-maio, águas-de-colônia, pães-de-ló,

orelhas-de-pau, amas-de-leite, limões-de-cheiro,
paus-d’água, estrelas-do-mar, joões-de-barro.

  6.6. Só se usam no plural: núpcias, pêsames.
 Não variam: os bota-fora, os pisa-mansinho, os troca-

tintas, os saca-rolhas.

  7.7. a) Fizeram belas evoluções as porta-estandartes das
escolas de samba.

 b) Não se viam peixes-voadores fora das águas.
 c) Os terras-novas mostraram-se ecientes no

patrulhamento das cidades.
 d) Os beija-ores são pequenas obras-primas da

natureza.
 e) Os projéteis dos foliões atingiram os guardas-

marinhas.
 f) Os homens-rãs estavam junto aos navios-tanques.

 g) Os artesãos zeram as mesinhas-de-cabeceira.
 h) Os homens-moscas encontraram-se na rua com os

homens-sanduíches.
 i) Eles fabricam salsichas e detestam cachorros-

quentes.
 j) Os olhos-de-boi são selos raríssimos.
 k) Os hambúrgueres me tentavam, mas os reais falta -

vam.

  8.8. bolsos.
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17 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA

  9.9. Porque o plural correto seria gois ou goles, se seguís-
semos a fonética da língua portuguesa.

 10. 10. Resposta pessoal (os óculos).

 11. 11. a) Quero dois cachorros-quentes.
 b) Sempre faço pães-de-ló e pés-de-moleque para as

festas.
 c) Rasgarei quaisquer abaixo-assinados que receber.

 d) Você, como Van Gogh, aprecia girassóis?
 e) Os beija-ores estão novamente no quintal.

  12.12. a) ouro/ ouros: (metal/ naipe de cartas)
 b) vencimento/ vencimentos (término de um prazo/

salário)
 c) copa/ copas: (cômodo junto da cozinha/ ramagem

de árvore/ naipe)
 d) féria/ férias: (salário, renda de um dia/ tempo de

descanso)

  1.1. bocarra – chapelão – espadão (ou espadagão) – festança
– balaço – homenzarrão – narigão – rapagão – manzorra
– mocetão – pezão – vagalhão – carão - vozeirão

  2.2. lugarejo – portinhola – glóbulo – riacho – casebre –
ruela – serrote – engenhoca – espadim – jornaleco
– beicinho – saleta – papelejo – chuvisco – grupelho
– namorico – aranhiço – ilhéu

  3.3. corpúsculo – animúsculo – grânulo – gotícula –
notícula – óvulo – obrícula – fascículo – homúnculo
– radícula – questiúncula – montículo – versículo –
ósculo – película – campânula – âmula – pedículo

– casulo – célula – régulo – lóbulo – nódulo

4.4. nuvenzinhas – cãezinhos – canaizinhos – papeizinhos
– chapeuzinhos – tuneizinhos – paisinhos – paizinhos
– automoveizinhos – funizinhos – orezinhas
– cafezinhos – irmãozinhos – princesinhas –
leitõezinhos – ideiazinhas – bauzinhos – animaizinhos
– pastorezinhos – colherezinhas – mulherezinhas –
praiazinhas ou prainhas - radiozinhos ou radinhos

  5.5. rua – pobre – prato – vilão – via – casa – raiz – alegre
– chapéu – sítio – mão – povo – pecado – nó – canção
– sino – galé – verão – câmara – bastão – terra – vara –
pata – hotel – febre – osso – festa – rapaz – sela – rico
– carroça – rapaz

  6.6. Coloquei os peixinhospeixinhos no aquário.
 diminutivo sintético
 Vagalhões Vagalhões batiam no cais deserto.

 aumentativo sintético
 Seus olhosolhos miúdos tavam-me surpresos.
 diminutivo analítico
 Vi desabar a estátuaestátua colossal.
 aumentativo analítico

  7.7. a) O forte da ilha não resistiu ao ataque do inimigo.
 b) O rei chegou àquela aldeia à boca da noite.
 c) O dalgo aborreceu-se por uma questão.
 d) Eu teria que voltar ao homem de metro e quarenta

e cinco.
 e) Homens sujos de pó empurravam vagões de lenha.

  8.8. a) “Examinei os olhões amarelos, os dentes enormes 
e as patorras do bicho.”

 b) “O dono da fazenda virou-se para ver que baru -
lhão era aquele. Vendo o boi que não tinha mais
tamanho, ele gritou: ´Que boi grandão é esse, mi-
nha gente, que eu nunca vi?´”

9.9. João arrumou um empreguinhoempreguinho no escritório de uma
fábrica. – desprezo

10.10. a) pãezinhos d) pazinhas
 b) chapeuzinhos e) cartõezinhos
 c) pasteizinhos f) mãozinhas

 11. 11. a) desprezo
b) desprezo
c) carinho

 d) troça

 1.1. e) O personagem Capitu é um dos mais conhecidos
da literatura brasileira.

  2.2. a) Conversei com o médico. (um médico especíco)
 Conversei com um médico. (um médico qualquer)

 b) O ônibus passou lotado. (aquele ônibus especíco)
 Passou um ônibus lotado. (um ônibus qualquer)

 c) Esse lápis não é meu. (não pertence a mim)
 Esse lápis não é o meu. (não é aquele meu lápis)
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 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA18

 3.3. a) Você não imagina o dó que o garoto me dá!
 b) Estou em um grande dilema. Não sei como agir.
 c) A apendicite do paciente recebeu tratamento ade -

quado?
 d) Não se usa mais o trema em palavras portuguesas.
 e) É muito grave a pane que seu carro sofreu?

  4.4. a) O verde das matas o maravilhava.
 b) O cantar dos pássaros sempre espantou minha tristeza.
 c) O saber não ocupa lugar.
 d) É um absurdo o que você me pede, Mário!
 e) O amanhecer do sertão é tema de muitas modas

de viola.

 5.5. “A partir deste ano, a arrecadação será menor. Além dis-
so, o aumento do salário mínimo obrigará o governoa
arcar com mais despesas... Os cortes, embora difíceis
para os autores e penosos para os que serão privados
dos serviços estatais, têm um aspecto positivo por mos-
trar que o compromisso do Brasil com a transparência é
inarredável. A estabilidade é a garantia de que o Brasil
permanecerá no mapa a economia mundial...”

  1.1. a) No salão, jovens dançavam ao ritmo alucinante de
músicas modernas.

 b) Os jovens artesãos trabalhavam numa ocina pe-
quena e escura.

 c) Pessoas supersticiosas viram no estranho fenôme -
no um sinal de desgraça iminente.

 d) “Não há um lugar calmo nas cidades do homem
branco”, disse o chefe indígena.

  2.2. a) caóticas e) daninhas b) lacônica f) valiosos
 c) ferinos g) expressiva
 d) eumático

  3.3. a) angelical i) palustre
 b) leonina j) lacustres
 c) leporino k) latélica
 d) asinino l) insípido
 e) taurino m) inodoro
 f) bélico n) desenfreadas
 g) romântica o) ribeirinhas
 h) inapto p) malares

  4.4. aquilino águia
 letal morte
 ígneo fogo
 jurídico direito
 hepático fígado
 insular ilha

 capilar cabelo
 cefálico cabeça
 cervical pescoço
 braquial braço
 inguinal virilha
 magistral mestre
 cutâneo pele
 têxtil tecido
 umblical umbigo
 onírico sonho

 senil velho
 eólico, eólio vento
 ictiológico peixe
 acético vinagre

  5.5. marajoara – recifense – belo-horizontino –
portenho – madrileno – napolitano – cairota –
etíope – indiano – panamenho – bizantino
– tunisino – lapão – cipriota – argelino –

equatoriano – libanês – veneziano – cartaginês –latino – pequinês

6.6. a) pássaro insetívoroinsetívoro
 b) ave piscívorapiscívora
 c) cirurgia indolorindolor
 d) árvores secularesseculares
 e) animal rastejante e peçonhentorastejante e peçonhento
 f) comida insossainsossa
 g) água potávelpotável
 h) coisa prazerosaprazerosa
 i) obelisco monolíticomonolítico

  7.7. a) infanta portuguesa
 b) cidadã cortês
 c) espiã andaluza
 d) estudante plebeia
 e) moça folgazã, mas trabalhadora
 f) princesa cristã

  8.8. hebreia alemã
 inglesa motora
 judia superior

  9.9. a) surda-muda
 b) luso-brasileira
 c) recém-fundada
 d) castanho-escuras
 e) indo-europeias
 f) azul-turquesa
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19 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA

  10.10. a) pés gráceis
 b) feijões crus
 c) ações más
 d) raízes úteis
 e) caracteres inexíveis
 f) cãezinhos ferozes
 g) túnicas inconsúteis
 h) gestos hostis
 i) rapagões loquazes
 j) veneráveis anciãos

 k) gases letais
 l) raios ultravioleta
 m) cães éis
 n) maus cidadãos
 o) raios infravermelhos
 p) placas cinza

 11. 11. a) cerimônias cívico-religiosas
 b) saias azul-pavão
 c) ternos azul-marinho
 d) conitos sino-russo-japoneses
 e) vestidos cor-de-rosa
 f) tecidos malva
 g) rapazinhos mal-educados
 h) reis todo-poderosos
 i) olhos verde-claros
 j) países autossucientes
 k) pessoas mal-agradecidas
 l) “Onde andarão os sem-vergonhas desses papagaios?”

 12. 12. acordos nipo-brasileiros
 empresas franco-italianas
 indivíduos germano-argentinos
 costumes afro-brasileiros
 povos hispano-americanos

 convenções luso-brasileiras
 comemorações ibero-americanas
 tropas anglo-francesas

 13. 13. a) linear/linha – bélico/guerra – ígneo/fogo – renal/ 
rim

 14. 14. a) cardíaca
 b) ilimitada
 c) é indefensável

 d) inconsistentes
 e) inábil
 f) inabitada, desabitada

 15. 15. a) castanho-escuros/verde-esmeralda
 b) azul-marinho/azul-celeste
 d) cor-de-rosa

 16. 16. a) conável
 b) discutível
 c) desejável
 d) admissível
 e) substituível

 17. 17. a) ouvido
 b) ervas
 c) fígado
 d) estômago
 e) lágrima
 f) olhos

 18. 18. a) dicílimo
 b) amicíssima
 c) ótimo
 d) facílimo
 e) simpaticíssimos

  1.1. a) grau comparativo de inferioridade
 b) grau comparativo de igualdade
 c) grau comparativo absoluto sintético
 d) grau comparativo de superioridade e de inferioridade

 e) grau comparativo sintético
 f) grau superlativo absoluto analítico e grau compa -

rativo sintético de superioridade

  2.2. a) sacratíssimo
 b) velocíssimas
 c) felicíssima
 d) simpaticíssima
 e) paupérrima, nobilíssima
 f) ecacíssimo
 g) notabilíssimos, humílimos

  3.3. a) Fragílimas criaturas, aceitai o dulcíssimo jugo das
leis sapientíssimas do Criador.

 b) Jandira deve ter seríssimos motivos para adiar seu
casamento.

 c) A mesma iguaria pode ser ótima para uns e péssi -
ma para outros.

  4.4. elegantíssimo

  5.5. Grau comparativo de superioridade.

 6.6. a) superelegante, ultra-leve, hiperdelicado
 b) magro, magro; feio, feio
 c) magro como um palito, amargo como fel
 d) levinho, docinho, magrinho
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 7. chiquérrima 7. chiquérrima e chatérrimochatérrimo: na linguagem coloquial,
para enfatizar os qualicativos;

 magérrimo magérrimo: forma anormal, pois deveria ser “macér-
rimo” (macer, cris), em latim;

 grandessíssimo grandessíssimo: forma depreciativa ou insultuosa.

 8. ilustríssima 8. ilustríssima: tratamento cerimonioso dado a pessoas
de respeito;

 eminentíssima eminentíssima: tratamento dado a cardeal;
 sacratíssima sacratíssima: muito sagrada.
Obs. – No texto, esses superlativos têm conotação irônica.

  1.1. 112: cento e doze
 660: seiscentos e sessenta
 7.663.251: sete milhões seiscentos e sessenta e três

mil duzentos e cinquenta e um
 3.012.005: três milhões doze mil e cinco
 14.612.063: quatorze milhões seiscentos e doze mil e

sessenta e três
 216.153.374.001: duzentos e dezesseis bilhões cento

e cinquenta e três milhões trezentos e setenta e quatro
mil e um

2.2. 12: décimo segundo
 20: vigésimo
 50: quinquagésimo
 60: sexagésimo
 70: septuagésimo

 80: octogésimo 90: nonagésimo
 200: ducentésimo
 300: trecentésimo
 400: quadringentésimo
 500: quingentésimo
 600: sexcentésimo
 700: setingentésimo
 800: octingentésimo
 900: nongentésimo
 258: ducentésimo quinquagésimo oitavo
 10.000: décimo milésimo
 100.000: centésimo milésimo
 1.000.000: milionésimo

  3.3. 3 (pãozinho): três pãezinhos
 12 (leitãozinho): doze leitõezinhos
 14 (papelzinho): quatorze papeizinhos
 1.222 (laranja): mil duzentas e vinte e duas laranjas
 660 (grama): seiscentos e sessenta gramas

 1.001(razão): mil e uma razões

  4.4. década: dez anos
 lustro: cinco anos
 milênio: mil anos
 quadriênio: quatro anos
 século: cem anos

quinquênio: cinco anos
 bicentenário: duzentos anos
 sesquicentenário: cento e cinquenta anos

  5.5. século V: século quinto
 século XIX: século dezenove
 capítulo III: capítulo terceiro
 capítulo XI: capítulo onze
 Paulo VI: Paulo Sexto  

Leão XIII: Leão Treze
 D. Pedro II: D. Pedro Segundo
 Luís XV: Luís Quinze

 6. uma 6. uma (artigo); umum (artigo); umum (numeral); umauma (nume-

ral).

  7.7. a) Pelo serviço, deram-lhe mil reais.
b) Era o octogésimo carro sorteado.
c) Elói mora na Rua Sete de Setembro.

 d) Havia mais de 1,5 milhão de desempregados.e) Abri o livro na página 15.
 f) Nasceu no dia 1 o de maio de 1990.

  8.8. a) quadringentésimo quinquagésimo
 b) um milhão duzentas e cinquenta e cinco mil tre -

zentas e cinquenta e duas pessoas
 c) quadragésimo quinto
 d) nono/onze
 e) octogésimo

  9.9. a) nono/primeira
b) oitos, noves, setes

 c) duzentas e quarenta páginas
 d) noves

 10. 10. a) As segundas colocadas também serão premiadas.
 b) As primeiras a entrar deram um grito e saíram cor-

rendo.

 11. 11. a) segundo
 b) vinte e três
 c) sexto
 d) terceiro ao oitavo/nono ao quinze/vinte e dois
 e) oitavo

 12. 12. Vinte e um milhões duzentos e dezesseis mil oitocen-

tos e dezessete reais
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  1.1. Você (segunda do singular); comigo (primeira do sin-
gular); os (terceira do plural).

  2.2. (A) Aquilo não era bom sinal.
 (A) O mascate conhecia bem aquelas paragens.
 (A) Havia muita gente.
 (S) Quem avisa amigo é.

 3. ( 3. ( 3 ) Isto ) Isto é muito importante.
( 1 ) Todosaa olhavam curiosos.
( 4 ) Veja quemquem é.

 ( 5 ) São amiguinhas a quemquem quero muito bem.
( 6 ) QueQue lhe diria você?
( 2 ) Guardei o que é vosso.vosso. 

4.4. a) Que lhe teria acontecido?
b) Aqui ninguém os incomodará.
c) Ele falava alto para eu ouvi-lo.
d) Após ligeiro desmaio, ela voltou a si.
e) Meus amigos imploravam para eu atravessar o rio.
f) O que resta agora entre mim e você?
g) Os gritos dele chegaram até mim.

5.5. a) chamá-lo e) convidam-no
 b) conhecê-la f) seguimo-los
 c) levem-no g) vimo-las
 d) indispõe-na h) fê-los

  6.6. ( A ) Não nosnos apressemos.
 ( T ) Elói era um rapaz cheio de sisi.
 ( T ) Não vá sem mimmim.
 ( A ) Ele atirou- sese ao mar.

  7.7. O macaco pendura-sese num galho de árvore.

  8.8. Vossa Alteza

  9.9. a) Sua Sua Excelência estava bem-humorado.
 b) VossaVossa Excelência pretende viajar para a Europa?

 10. 10. a) “Qualquer (indefinido)(indefinido) pessoa que (relativo)(relativo) lesse
tal (demonstrativo)(demonstrativo) coisa não a (pessoal oblíquo)(pessoal oblíquo) 

levaria a sério.” b) “Ninguém  (indefinido)(indefinido) teve coragem de falar an-
tes que ela (pessoal reto) (pessoal reto) o (pessoal oblíquo)(pessoal oblíquo) zes-
se.”

 c) “Tudo isso  (demonstrativo)(demonstrativo) são prazeres que (rela-(rela-
tivo)tivo) um intelectual modesto pode usufruir.”

 d) “Olhe, se esta  (demonstrativo)(demonstrativo)[casa] vale os cin-
quenta contos, quantos (interrogativo)(interrogativo) não vale a
(demonstrativo)(demonstrativo) que você deseja para si (oblíquo (oblíquo
reflexivo)reflexivo), a (demonstrativo)(demonstrativo)do Campos?”

 e) “O alumínio era algo  (indefinido)(indefinido) que as (pessoal(pessoal
oblíquo)oblíquo) fascinava.”

 f) “Quem  (interrogativo)(interrogativo)pode adivinhar o (demonstra-(demonstra-

tivo)tivo)que se passa na mente de outrem (indefinido)(indefinido)?”
 g) “E depois todos  (indefinido)(indefinido)entravam numa jaula

cuja (relativo)(relativo) chavese (átono oblíquo)(átono oblíquo)perdia.”
 h) “Iam pela ilharga da montanha, sobre lajes que (rela-(rela-

tivo)tivo) tornavam cavos quaisquer (indefinido)(indefinido) ruídos.”

 11. 11. a) O artista vendeu todos os quadros que pintou.
 b) Já houve muitas espécies de elefantes, das quais só

restam duas.
 c) Queria ir para uma cidade onde houvesse mais

conforto.
 d) O diretor recebeu os ex-alunos, com quem mante -

ve longa conversa.
 e) Abri um grande álbum, cujas páginas estavam

amarelecidas.

 12. 12. a) Tio Onofre contava histórias que me apavoravam.
 b) Junto à fonte vi uma jovem a quem pedi um pouco

d’água.

 c) Os planetas são súditos cujo rei é o Sol. d) Veja o perigo a que (ou ao qual) você se expõe.
 e) Antes do jogo houve uma cerimônia cívica, duran -

te a qual o povo se manteve em silêncio.

 13. 13. ( 2 ) O que umum faz todos aprovam.
( 3 ) Não lhe sobrou umum só real.
( 1 ) Lutou como umum herói.

14.14. ( 2 ) QuemQuem procura acha.
( 3 ) QuemQuem é perfeito?
( 1 ) Conhece a pessoa a quemquem me rero?

  15. 15. ((R)) As aulas a queque assisti foram proveitosas.
  ((T)) “QueQue incógnitos veios de ouro exploram?”
  ((D)) Não sabia queque responder.
  ((T)) Você o chamou paraquêquê?
  ((R)) “Cada experiência porquequepassamos é favor da vida.”
  ((D)) “Desanimaram não sei por quêquê.”
 
16.16. a) Corro até aa (A) janela e abro-aa (O).

 b) Abri aa (D) do meio e daí aa (P) pouco aa (O) fechei.
 c) Amparei osos (D) que precisavam de amparo.
 d) As As (D) que eu tenho não asas (O) dou aa (P) nin-

guém.
 e) Não oo (O) aconselho a a (P) car aqui.
 f) “Era uma bela ponte, ele próprio oo (D) reconhecia.”
 g) “AA (A) modéstia doura osos (A) talentos, aa (A) varie-

dade osos (O) deslustra.”
h) Eu não aa (O) ajudo por interesse: faço-oo (D) por

pura amizade.
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 17.17. a) Quando lhe pedem algum favor, Nélson o faz com
prazer.

 b) Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estra -
nha força os mantém imóveis.

 c) Quando a atriz aparecia, saudavam-na aos gritos,
atiravam- lhe ores.

 d) A esbelta ginasta rodopiou sobre si mesma, leve,
graciosa.

 18. 18. a) Ele não respondeu à pergunta que lhe z.
 b) Aproximei-me da mesa de pingue-pongue, sobre a

qual havia duas raquetes.
 c) São perigosos os rios em cujas águas vivem sucuris.
 d) O moço a quem me dirigi parecia ser o gerente da

loja.
 e) Elza chamou o lho da vizinha, o qual veio correndo.

 19. 19. ( 2 ) Quanto Quanto ouro existe ali!
( 1 ) Tenho tudoquantoquanto quero.
( 3 ) Sabes quantoquanto te amo.

 20. 20. Resposta pessoal. Menos (invariável): menos água

  21.21. a) Percorri todo o país, de norte a sul.
b) Nem todo país é banhado pelo mar.
c) Peço a Vossa Senhoria me envie o seu currículo.
d) Lembra a água corrente essa tua voz.
e) Grave bem isto: É melhor prevenir o mal do que

remediá-lo.

22.22. a) camisa
 b) grilos
 c) a velha
 d) ao pai

 23. 23. a) aquela
 b) essa
 c) Esta

 24. 24. a) mim d) mim
 b) mim e) eu
 c) eu f) eu

 25. 25. a) Entreguei-o d) consultá-lo
 b) Entreguei-lhe e) Fizeram-no
 c) Levei-os

 26.26. a) entre mim d) Receberam-nos
 b) com o senhor e) para eu
 c) consigo (certo) f) para você

 27. 27. a) isso
 b) nisto
 c) esse
 d) cujos lhos
 f) este era agitado e loquaz; aquela era calma e ale -

gre. Ou: aquele era agitado e loquaz; esta, calma e
alegre.

28.28. Pedro levou consigo toda a família.

29.29. A obra era difícil; ele próprio oo sabia.  

1.1. Quando ventaventa, o tempo esfria. fenômeno
 AtravesseiAtravessei o rio a nado. ação
 Sarita eraera alegre, expansiva. estado

  2.2. radical: cort/cort/ desinência modo-temporal: sse sse
 tema: cortacorta / desinência número-pessoal: emosemos

  3. 3. conjugação conjugação pessoa pessoa número número tempo tempo modomodo
 a) invadirãoinvadirão: 3a conjugação, 3 a pessoa, plural, futuro do presente, indicativo
 b) morasmoras: 1a conjugação, 2 a pessoa, singular, presente, indicativo
 c) dissedisse: 2a conjugação, 3 a pessoa, singular, pretérito, indicativo
 d) creiocreio: 2a conjugação, 1 a pessoa, singular, presente, indicativo
 e) aconteçaaconteça: 2a conjugação, 3 a pessoa, singular, presente, subjuntivo
 

4. Vá4. Vá agora, Luís. / imperativo – ordem
 O náufrago salvousalvou-se. / indicativo – fato certo
 Talvez Elói não venhavenha. / subjuntivo – fato incerto

  5.5. O vento sopravasoprava forte. / pretérito imperfeitopretérito imperfeito / fato
passado não concluído

 Fiz o que lhe prometeraprometera. / pretérito mais-que-perfeitopretérito mais-que-perfeito 
 / fato passado anterior a outro também passado

 AssistireiAssistirei às Olimpíadas. / futuro do presente (ou fu-futuro do presente (ou fu-
turo)turo) / fato a ser realizado

 PrecisoPreciso de um dicionário. / presentepresente / fato atual
 Prometi que o ajudariaajudaria. / futuro do pretéritofuturo do pretérito / fato

futuro situado no passado
 Elascolheramcolheram a uva. /  passado passado / fato passado concluído
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23 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA

  66 ..

ppeessssooaass pprreesseenntte e ddoo
indicativoindicativo

imperativoimperativo
afirmativoafirmativo

presente dopresente do
subjuntivosubjuntivo

imperativoimperativo
negativonegativo

tu falas falafala fales não falesfales

você - falefale fale não falefale

nós - falemosfalemos falemos não falemosfalemos

vós falais falaifalai faleis não faleisfaleis

vocês - falemfalem falem não falemfalem

  7.7. a) Quando Joel chegou, eu estava abrindo as garrafas.
 b) Clóvis terá de trabalhar dobrado e sua vida vai  -

car mais dura.

  8.8. a) passiva c) ativa
 b) reexiva d) passiva

  9.9. a) que d) telefono/responde
 b) volte e) Penso/é
 c) termine

  10.10. a) encontrei/perdera
 b) disseram (ou diziam)/jogavam ou jogaram
 c) cozinhava/acabou

  11.11. a) carão c) falaria
 b) deixaria d) mudariam

  12.12. a) zer d) vier
 b) trouxer e) puser
 c) for

  13.13. a) As peças de cerâmica foram compradas por um
estrangeiro.

 b) Vários livros de História foram comprados pela
nova bibliotecária.

 c) Muitas promessas foram feitas pelos jogadores aos
torcedores do clube.

 d) A praça Manuel Bandeira será cercada pela polícia.
 e) Obras de vanguarda sempre são elogiadas pelos

críticos.

  14.14. a) couber d) ouço, peço
 b) zer, trarei e) quiserem, diga-lhes, ponham
 c) puser, for

  11 ..

VVeerrbboo PPeessssooaa nnúúmmeerroo tteemmppoo mmooddoo

estarias 2ª- singular futuro do pretérito indicativo

contivesse 1ª- singular pretérito imperfeito subjuntivo

  2.2. a) Quando éreis éreis crianças, não tínheis essas preocu-
pações.

 b) É possível que elas estejamestejam viajando. HáHá tempo
que não são vistas em casa.

 c) Talvez hajamhajam desabado algumas barreiras.
 d) Como não obteveobteve resposta, esmurrou a porta com

violência.
 e) Praticai o bem, sedesede atenciosos, convivei paci-

camente com todos. f) Até ali ele se mantiveramantivera calado.
 g) Veja como as crianças se entretêmentretêm a observar os

peixes no aquário!
 h) Se nos ativermosativermos ao parecer de um só homem,

sem dúvida haveremos de errar.
 i) Até agora eles têmtêm sido muito bons para mim.
 j) O doceiro parava em todas as casas onde haviahavia 

crianças.
 k) Se não fossemfossem os bombeiros, todos teriam pere -

cido.

 l) Eles são tidostidos e havidoshavidos como pessoas de bem.
 m) Se você tem algo a dizer, fale, mas sejaseja breve.
 n) Fábio avançou contra mim, João o detevedeteve: eu não

contivecontive o riso.
  o) HáHá países quemantêmmantêm no espaço satélites espiões.
 p) Enquanto bebíamos, Félix nos entretinhaentretinha com

suas brincadeiras.

 3.3. b) É possível que elas estejamestejam viajando. Há tempo

que não sãosão vistas em casa.
 c) Talvez hajahaja desabado algumas barreiras.
 h) Se nos ativermos ao parecer de um só homem,

sem dúvida haveremoshaveremos de errar.
 i) Até agora eles têmtêm sido muito bons para mim.

 4.4. Siga a conjugação do verbo terter.

 5. manter 5. manter – mantendemantende
 obter obter – obtivéramosobtivéramos
 deter deter – detivessedetivesse
 haver haver – hajahaja
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  1.1. deixávamos: 1ª- pessoa do plural do pretérito imperfei-
to do indicativo

 cessariam: 3ª - pessoa do plural do futuro do pretérito
do indicativo

 dançarão: 3ª - pessoa do plural do futuro do presente
do indicativo

 dançaram: 3ª - pessoa do plural do pretérito perfeito do
indicativo

 achastes: 2ª - pessoa do plural do pretérito perfeito do
indicativo

 assaste: 2ª - pessoa do singular do pretérito perfeito do
indicativo

 considerem: 3ª - pessoa do plural do presente do sub-
juntivo

 atáramos: 1ª - pessoa do plural do pretérito mais-que- 
-perfeito do indicativo

 deixei: 1ª - pessoa do singular do pretérito perfeito do
indicativo

 deixasse: 1ª - pessoa do singular do pretérito imperfeito
do subjuntivo

  22 ..

PresentePresente pretéritopretérito
perfeitoperfeito

pretéritopretérito
imperfeitoimperfeito

descanso descansei descansava

descansas descansaste descansavas
descansa descansou descansava

descansamos descansamos descansávamos

descansais descansastes descansáveis

descansam descansaram descansavam

Pretérito mais-Pretérito mais-
que-perfeitoque-perfeito

futuro dofuturo do
presentepresente

futuro dofuturo do
pretéritopretérito

descansara descansarei descansaria

descansaras descansarás descansarias

descansara descansará descansaria

descansáramos descansaremos descansaríamos

descansáreis descansareis descansaríeis

descansaram descansarão descansariam

  33 ..

PresentePresente pretéritopretéritoimperfeitoimperfeito futuro dofuturo dopresentepresente

alcance alcançasse alcançar

alcances alcançasses alcançares

alcance alcançasse alcançar

alcancemos alcançássemos alcançarmos

alcanceis alcançásseis alcançardes

alcancem alcançassem alcançarem

  44 ..

aafifirrmmaattiivvoo nneeggaattiivvoo

despeja (tu) não despejes (tu)

despeje (você) não despeje (você)
despejemos (nós) não despejemos (nós)

despejai (vós) não despejeis (vós)

despejem (vocês) não despejem (vocês)

  5.5. suar, suares, suar, suarmos, suardes, suarem

  6.6. deixar – deixando - deixado

  7.7. É melhor que a conservemosconservemos na água.
 presente do subjuntivo
 Por que desanimastesdesanimastes?
 pretérito perfeito do indicativo
 Pedi que examinassemexaminassem as contas.
 pretérito imperfeito do subjuntivo
 Alcançariam Alcançariam o fugitivo?
 futuro do pretérito
 Ninguém os autorizaraautorizara a entrar.
 pretérito mais-que-perfeito do indicativo

  8.8. a) Pedi às crianças que sossegassemsossegassem.
 b) Peço ao moço que depositedeposite as cartas na caixa.
 c) É preciso que nós mesmas consertemosconsertemos a roupa.
 d) Pior para eles, se desprezaramdesprezaram (ou desprezarem)

minhas recomendações.
 e) Proponho-vos que volteisvolteis para vossas casas.
 f) Espero que Luís já tenha avisadotenha avisado os colegas.
 g) Não o verás, por mais que enxerguesenxergues longe.
 h) Pode acontecer que o avião atraseatrase ou desçadesça em

outra cidade.

  9.9. Resposta pessoal.

 10. 10. a) A História restaurarestaura o passado.
 b) Farei tudo para que os dois se reconciliemreconciliem.
 c) Alguns se gloriamgloriam do que não zeram.
  d) d) EstouraramEstouraram  morteiros e espocaramespocaram foguetes.
 e) Peço-te que não afrouxesafrouxes a marcha.
 f) Aconselho-os a que viajemviajem amiúde e ampliemampliem 

seus conhecimentos.
 g) Ele gesticulavagesticulava e vociferavavociferava contra os que lhe im-im-

pugnavampugnavam as opiniões.
 h) Pobre homem! Uns o caluniamcaluniam, outros lhe roubamroubam 

o sossego.
 i) A polícia interceptouinterceptou o veículo e apreendeuapreendeu o

contrabando.
 j) É de esperar que nasçamnasçam novos gênios da música.
 k) É possível que ocorramocorram outros terremotos na região.
 l) Conversando, talvez nos entendamosentendamos e nos torne-torne-

mosmos bons amigos.
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 13. 13. ( c ) Cássio desapareceradesaparecera no mar.
  ( g ) ExistiriamExistiriam discos voadores?
 ( f ) Talvez existamexistam.

  ( e ) DividiDividi para vencerdes.
 ( a ) Eu divididividi os lucros.
 ( b ) Se me morderesmorderes, prendo-te.
 ( d ) Cuidado para não morderesmorderes a língua!

  14. 14. apoiarapoiar – apoio extinguirextinguir – extinguiu
 florescerflorescer – orescerão exercerexercer – exerçam

 telegrafartelegrafar – telegrafa distinguirdistinguir – distinguia protegerproteger – protejamos designardesignar – designes
 deliciardeliciar – delicia proibirproibir – proíbam
 dirigirdirigir – não dirijas concederconceder – concedêssemos
 eclipsareclipsar – eclipsou exigirexigir – exijamos

 15. 15. a) As jovens contavam casos, gracejavamgracejavam e riam alto.
 b) A banda iniciouiniciou à retreta com o hino Cidade Mara-

vilhosa.
 c) Noêmia não impressionou bemimpressionou bem o povo da cidade.
 d) É preciso que alguma força impulsioneimpulsione o veículo.
 e) Falta de dinheiro impossibilitaimpossibilita a muitos excursio-excursio-

narnar durante as férias.
 f) AgradeçamosAgradeçamos a Deus por termos escapado ilesos.

 16. 16. a) Dividi e sede vencedor.
 b) Não esqueças o passado nem te afeiçoes demais

ao presente.
 c) Recebei com alegria os amigos que vos visitam.
 d) Abre as portas à esperança, não deixes entrar o de -

sânimo.
 e) Não magoeis nunca nem entristeçais vossa mãe.
 f) Queremos que participes de nossa alegria: entra e

come!
 g) Frequentai os bons e sereis bons; convivei com os

maus, sereis como eles.

  17.17. a) Não vendam a honra nem atraiçoem os amigos.
 b) Permitam, prezados ouvintes, que lhes faça uma

pergunta.
 c) Não se mexam, belas jovens, senão o retrato sai

borrado.

 18. 18. a) Até então a vida para mim tinha sidotinha sido suave.
 b) Onde, na infância, tínhamos brincadotínhamos brincado alegres, ali

agora só se viam edifícios tristes.
 c) Não a tinhas deixadotinhas deixadoentregue à própria sorte?
 d) Confesso que não me tenho esforçadotenho esforçado tanto quan-

to poderia.

 e) Quem lhe teria ensinadoteria ensinado o caminho? Quem o te-te-ria protegidoria protegido?
 f) Voltarás para casa assim que tiveres concluídotiveres concluído a

tarefa.

 19. 19. a) Espero que vocêtenha incluídotenha incluído meu nome na lista.
b) Se me tivessem ouvidotivessem ouvido, agora não estariam se la-

mentando.
c) FoiFoi bom teres voltadoteres voltado para a tua terra natal.
d) FoiFoi uma injustiça não o terem atendidoterem atendido.

 11. 11.

presentepresente
pretéritopretérito
perfeitoperfeito

pretéritopretérito
imperfeitoimperfeito

cresço cresci crescia

cresces cresceste crescias

cresce cresceu crescia

crescemos crescemos crescíamos

cresceis crescestes crescíeis

crescem cresceram cresciam

pretérito mais-pretérito mais-
-que-perfeito-que-perfeito

futuro dofuturo do
presentepresente

futuro dofuturo do
pretéritopretérito

crescera crescerei cresceria

cresceras crescerás crescerias

crescera crescerá cresceria

crescêramos cresceremos cresceríamos

crescêreis crescereis cresceríeis

cresceram crescerão cresceriam
  

presentepresente
simplessimples

pretéritopretérito
imperfeitoimperfeito
simplessimples

futurofuturo

mexa mexesse mexer

mexas mexesses mexeres

mexa mexesse mexer
mexamos mexêssemos mexermos

mexais mexêsseis mexerdes

mexam mexessem mexerem

pretéritopretérito
perfeitoperfeito
compostocomposto

pretérito mais-pretérito mais-
-que-perfeito-que-perfeito
compostocomposto

futuro dofuturo do
presentepresente
compostocomposto

tenha mexido tivesse mexido tiver mexido

tenhas mexido tivesses mexido tiveres mexido

tenha mexido tivesse mexido tiver mexido

tenhamos
mexido

tivéssemos
mexido

tivermos
mexido

tenhais mexido
tivésseis
mexido

tiverdes mexido

tenham mexido
tivessem

mexido
tiverem mexido

 12. 12.

aafifirrmmaattiivvoo nneeggaattiivvoo

desce (tu) não desças (tu)

desça (você) não desça (você)

desçamos (nós) não desçamos (nós)

descei (vós) não desçais (vós)

desçam (vocês) não desçam (vocês)
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 m) Sem dúvida, os adversários políticos o iriam perse-
guir.

 n) Destroços de satélites articiais poderão atingir a
Terra.

o) O céu é árido, sem manchas, como se um ventode maldição o tivesse varrido

  5.5. a) Cortam-se os galhos e serram-se os troncos.
 b) Retêm-se os cães e outros animais perigosos.
 c) Nem sempre se obtêm bons resultados.
 d) Abriram-se vários concursos naquele ano.
 e) Nos cantos do salão viam-se grupos de convida -

dos.
 f) Cassou-se-lhe a licença, devido a irregularidades.
 g) Eis as prerrogativas que se concedem.
 h) Nas tardes frescas armava-se a mesa no caraman -

chão do jardim.
 i) Anal, inaugurou-se a obra dentro do prazo.
 j) Era a primeira cerimônia pública que se realizaria

ali.
 k) Caso se mantenham as comportas fechadas...
 l) Escrever-se-ão os títulos com tinta vermelha.
 m) Mobilizem-se todas as forças imediatamente.
 n) Conceder-se-iam os recursos necessários.

 o) Em Grécia e Roma solenizavam-se com espetácu -los as festas anuais.

  6.6. Pedro e João deram-se provas de estima.

  77 ..

zzaannggaarr--ssee aarrrreeppeennddeerr--ssee

zango-me arrependo-me

zangas-te arrependes-te

zanga-se arrepende-se

zangamo-nos arrependemo-nos

zangai-vos arrependeis-vos

zangam-se arrependem-se

  8. 8. avisaravisar  – Eles têm sido avisados
 atender atender – Se nós fôssemos aten–

didos
 iludir iludir – Tu tinhas sido iludido

  9. 9. calar-secalar-se  – calai-vos
 esquecer-se esquecer-se – não te esqueças
 arrepender-se arrepender-se – arrepender-se-á
 divertir-se divertir-se – divertimo-nos

vestir-sevestir-se – tinha-me vestido

10.10. Ainda nãohouve confirmaçãohouve confirmação dos jogos de domingo.
 Ainda não foram confirmadosforam confirmados os jogos de domingo.
 Ainda não se confirmaramse confirmaramos jogos de domingo.

  1.1. ( 3 ) Demoliram-seDemoliram-se as casas.
 ( 1 ) As abelhas colhemcolhem o néctar.
  ( 5 ) Cumprimentamo-nosCumprimentamo-nos cordialmente.
 ( 2 ) A casa foi reformadafoi reformada.
 ( 4 ) Rita olhou-seolhou-se no espelho.

2.2. a) passiva analítica
 b) ativa
 c) passiva pronominal
 d) reexiva recíproca
 e) ativa / reexiva
 f) ativa / passiva pronominal
 g) reexiva recíproca / reexiva recíproca

h) passiva analítica
 i) passiva / reexiva
 j) ativa / reexiva

3.3. a) O pianista e o piano são envolvidos pela luz circu-
lar do reetor.

 b) O morro foi invadido e conquistado pela civiliza -
ção.

c) Nas escolas, belas poesias eram recitadas pelos
alunos, no Dia da Bandeira.

 d) Soldados, fostes elogiados por vossos chefes?

 e) A carta foi entregue por mim a ele ontem. f) A cidade fora fundada por meu bisavô.
 g) Nosso fogo não mais seria aceso por tuas mãos.
 h) Fomos prontamente atendidos pelo Diretor.

i) Dois anéis foram entregues pela moça para con-
sertar.

 j) As caixas de doces eram abertas por mim.
 k) Menino, por quem você foi chamado aqui?
 l) A esta hora, talvez os resultados dos exames já es -

tejam sendo publicados pela diretora.
m) Ele teria sido ameaçado de morte pelos chefes do

partido.
 n) Tu foste censurado por eles por causa dos teus de -

satinos.
 o) A licença lhe foi concedida.

4.4. a) As enchentes do Nilo fertilizam o Egito, pais fabu-
loso.

 b) O mato tinha invadido o terreno.
c) Linhas de ônibus percorriam a estrada.

 d) Eu mesmo plantei muitas dessas árvores.
e) O diretor as teria elogiado.

 f) A imprensa os tem criticado frequentemente.
g) Os guardas mantiveram o povo à distância.

 h) Tu sempre o acolheste com carinho.
 i) Tu o viste quando os guardas o detiveram?
 j) Vós me teríeis aceitado?

k) O senhor o teria readmitido?
 l) Se nós a estivéssemos incomodando...
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27 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA

  1.1. a) As plantasdãdãoo às aves alimento e abrigo.
 b) Quando cheguei, Adriano já tinha dadotinha dado a notícia a

meus pais.
 c) Precisamos de um livro que nos dêdê a explicação

do fenômeno. d) Deus quis que a roseira dessedesse rosas e espinho.
 e) Vós, porém, não deisdeis espinhos, dai somente rosas!
 f) Vocês, porém, não deem espinhos, deemdeem somente

rosas.
 g) Tu, porém, não dêsdês espinhos, dá somente rosas!

  2.2. geia – granjeia – hasteiam
 nomeio – passeia – semeie

  3.3. odeio – remedeiam – medeia – anseiam – incendeiem

 4. Abstive-me 4. Abstive-me de bebida.
 Saúda Saúda os atletas.
 Coube Coube no porta-malas?

 CrêsCrês em mim?
 Talvezcaibacaiba aqui.
 Quis Quis humilhar-me.
 Trouxe Trouxe comida.

 Não pôdepôde vir.
 Ceei Ceei com tio Luís.
 Não obtiveobtive resposta.
  Não ateiesateies fogo ao capinzal.
 Por mais que escuteescute, não ouçoouço nada.
 Quantos alunos o senhor argúiargúi na aula de hoje?
 Pus Pus água na fervura.

  5. 5. nomearnomear  – nomeamos ansiar ansiar – anseiem
 deterdeter – detiveram crer crer – cresses
 folhear folhear – folheia passear passear – passeemos
 obter obter – obtiver reaver reaver – reouve
 odiar odiar – odeies  verver – vir
 caber caber – caibo prever prever – previrem

 b) Os vícios consomem-lheconsomem-lhe em pouco tempo a saúde
e o patrimônio.

 c) O coronel reassumereassume o comando das tropas.
 d) “RequeiroRequeiro minha aposentadoria, não possoposso mais

trabalhar”, disse o velho.
 e) Que lucros auferesauferes de tantos esforços?
 f) Os comissários proveemproveem ao abastecimento dos na-

vios.
 g) O manuscrito  jaz jaz esquecido no fundo de um ar-

mário.

 h) Quando nos lembramoslembramos do passado, receamosreceamos o
futuro.

 i) Muitos se abstêmabstêm de bebidas alcoólicas.
 j) Eu cubrocubro o doente para que ele não tussatussa.
 k) A memória cerzecerze e reconstituireconstitui os fatos que se dis-

tanciaram no passado.
l) A minha proposta não lhe aprazapraz.

 m) ConvémConvém que a viúva mobiliemobilie logo a casa.
 n) Talvez hajahaja outro livro quevalhavalha menos esejaseja melhor.
 o) Talvez hajahaja alguma coisa que o impeçaimpeça de voltar.

 p) Vós sorridessorrides incrédulos, dizeisdizeis que não provimos
de Deus, mas do macaco.

  8.8. a) É bom que você se previnaprevina contra assaltos.
 b) É bom que eu me acauteleacautele. Essa gente é falsa. 

c) Pedi-lhe que se precavesseprecavesse contra o perigo dos tó-
xicos.

 d) Abra os olhos! Acautele-se, cuide-secuide-se! 
e) Felizmente, eureouvereouve tudo o que perdi.

 f) Não creio que eles recuperemrecuperem o prestígio perdido.

9.9. Governante, serveserve o povo e não a ti mesmo.
 Governante, sirvasirva o povo e não a si mesmo.
 Governantes, sirvamossirvamos o povo e não a nós mesmos.
 Governantes, serviservi o povo e não a vós mesmos.
 Governantes, sirvamsirvam o povo e não a si mesmos.

 10. 10. Se o senhor a virvir na fábrica, digadiga-lhe que ajaaja com
prudência.

  6.6.

pessoaspessoas
 presente do indi- presente do indi-

cativocativo
imperativoimperativo
afirmativoafirmativo

presente do sub-presente do sub-
 juntivo juntivo

imperativoimperativo
negativonegativo

tu fazes faze faças não faça

você – faça faça não faças

nós – façamos façamos não façamos

Vós fazeis fazei façais não façais

vocês – façam façam não façam

 7.7. a) Na haste exível desabotoadesabotoa a primeira rosa.
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 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA28

 j) As pesquisas de opinião pública fazem com que
certos candidatos pressintampressintam a sua derrota.

k) O Brasil intermedeiaintermedeia o litígio entre os dois países.
 l) Se o senhor se desfizerdesfizer desses bens, terá vida mais

tranquila.

 14.14. a) TTenho granjeenho granjeadoado a simpatia de todos.
  b) Tenho escritoTenho escrito muitas cartas a Jane.
 c) Ele tinhatinha me (ou tinha-me) descritodescrito o local.
 d) Quem o tinha descobertotinha descoberto?

 e) Donde tinha provindotinha provindo aquele mostro?
 f) João tinha providotinha provido ao sustento da família.

 15. 15. ler – reaver – soer – precaver – rir – abolir – falir –
transir – ouvir

  16. 16. AverigúeAverigúe as causas.
 Fazei Fazei a obra.
 Expunhas Expunhas a vida?
 Não houvehouve nada.
 Vede Vede as aves do céu.
 Eu trareitrarei o animal.
 Refletimos Refletimos bem nisso.
 Ele não interveiointerveio.

 Se interviéssemosinterviéssemos...
 Eles proveemproveem tudo.
 Donde proveioproveio a vida?

17.17. estreie – 1
a

 pessoa do singular do presente do subjun-tivo do verbo estrearestrear
 abster-me-ei – 1 a pessoa do singular do futuro do pre-

sente do indicativo, voz reexiva do verbo absterabster
 compraz-se – 3 a pessoa do singular do presente do

indicativo, voz reexiva de verbocomprazercomprazer
 pudemos – 1 a pessoa do plural do pretérito perfeito

do indicativo do verbo poderpoder
 predissésseis – 2 a pessoa do plural do pretérito im-

perfeito do subjuntivo do verbo predizerpredizer
 podermos – 1 a pessoa do plural do innitivo pessoal

do verbo poderpoder
 creiamos – 1 a pessoa do plural do imperativo arma-

tivo do verbo crercrer
 bendize – 2 a pessoa do singular do imperativo ar-

mativo do verbo bendizerbendizer
 remoo – 1 a pessoa do singular do presente do indi-

cativo do verbo remoerremoer
 supúnhamos – 1 a pessoa do plural do pretérito im-

perfeito do indicativo do verbo suporsupor
 suponhamos – 1 a pessoa do plural do presente do

subjuntivo do verbo suporsupor
 dispuser – 3 a pessoa do singular do futuro do subjun-

tivo do verbo dispordispor
 veem – 3 a pessoa do plural do presente do indicativo

do verbo verver
 propus – 1 a pessoa do singular do pretérito perfeito

do indicativo do verbo proporpropor

  11.11.

eennttrreetteerr qquueerreerr ppôôrr ttrraannssppoorr

entretive quis pus transpus

entretiveste quiseste puseste transpuseste

entreteve quis pôs transpôs

entretivemos quisemos pusemos transpusemos

entretivestes quisestes pusestes transpusestes

entretiveram quiseram puseram transpuseram

vveerr pprreevveerr vviirr ccoonnvviirr

vi previ vim convim

viste previste vieste convieste

viu previu veio conveio

vimos previmos viemos conviemos

vistes previstes viestes conviestes

viram previram vieram convieram

  12.12. a) As formigas não desanimam ereconstroemreconstroem o ninho.
 b) Os males não se remediamremediam lastimando-os.
 c) Feliz serás tu se reouveresreouveres o que perdeste.
 d) Nenhum descanso teríamos enquanto não reou-reou-

véssemosvéssemos o talismã.
 e) O adulador sóisói ser maldizente.
  f) Praza Praza a Deus que tal não aconteça!
 g) O inverno, dentro de poucos dias, afastará o sol e

trarátrará o frio.
 h) Nada o satisfariasatisfaria, enquanto não tivesse certeza do

amor de Cláudia.
 i) Ela sustevesusteve o bule no ar e perguntou se queria

café.
 j) Se sobrevieremsobrevierem contratempos, não desanimes.
 k) O guarda persegue e baleiabaleia o assaltante.
 l) Cultivai as boas maneiras, que elas vos farãofarão sim-

páticos.
m) Não é justo que (nós) diminuamosdiminuamos o número de

convivas no banquete da vida.
 n) Terroristas atacam embaixada e incendeiamincendeiam carros

de diplomatas.
 o) Se você compusercompuser a melodia, eu farei a letra da

canção.
 p) Os revolucionários tomaram a cidade e depuse-depuse-

ramram o presidente.

 13. 13. a) Nós supúnhamossupúnhamos que o rio fosse fundo.

b) Eu não intervimintervim na discussão.c) O motorista parou o carro,freandofreando com violência.
d) Sete países do Pacíco opuseram-seopuseram-se aos testes nu-

cleares.
 e) Ele parecia receoso de que alguém o contradissessecontradissesse.

f) Os doisdesavieram-sedesavieram-se e umdescompunhadescompunhao outro.
 g) Até então eu não tinha intervindointervindo nos debates.

h) Cristo predisserapredissera a destruição de Jerusalém.
 i) Comprarei as roupas que me convieremconvierem.
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 proponde – 2 a pessoa do plural do imperativo arma-

tivo do verboproporpropor
 prouve – 3 a pessoa do singular do pretérito imperfei-

to do verbo prazerprazer
 requeira – 1 a ou 3a pessoa do singular do presente do

subjuntivo do verbo requererrequerer
 traríeis – 2 a pessoa do plural do futuro do pretérito do

indicativo do verbo trazertrazer
 víramos – 1 a pessoa do plural do pretérito mais-que-  

-perfeito do indicativo do verbo verver

 cirze – 2 a pessoa do singular do imperativo armati-
vo do verbo cerzircerzir;  ou: 3a pessoa do singular do indi-
cativo presente

 induz – 3 a pessoa do singular do presente do indicati-
vo do verbo induzirinduzir

 dispa – 2 a pessoa do singular (você) do imperativo
armativo do verbo despirdespir

 conduze – 2 a pessoa do singular (tu) do imperativo
armativo do verbo conduzirconduzir

 divirjas – 2 a pessoa do singular do presente do sub-

juntivo do verbo divergirdivergir
 sobressaia – 1 a pessoa do singular do presente do sub-

juntivo do verbo sobressairsobressair
 bulas – 2 a pessoa do singular do presente do subjun-

tivo do verbobulirbulir
 ide – 2 a pessoa do plural do imperativo armativo do

verbo irir
 impeço – 1 a pessoa do singular do presente do indica-

tivo do verbo impedirimpedir
 rides – 2 a pessoa do plural do presente do indicativo

do verbo rirrir
 ris – 2 a pessoa do singular do presente do indicativo

do verbo rirrir
 sorride – 2 a pessoa do plural do imperativo armativo

do verbo sorrirsorrir
 virdes – 2 a pessoa do plural do innitivo pessoal do

verbo virvir
 provim – 1 a pessoa do singular do pretérito perfeito

do indicativo do verbo provirprovir
 sobresteve – 3 a pessoa do singular do pretérito perfei-

to do indicativo do verbo sobrestarsobrestar

 18. 18. a) As nações frequentemente infringeminfringem os convênios
(acordos).

 b) Os chefes infligeminfligem-lhes castigos cruéis.
 c) Os ministros deferemdeferem nossos requerimentos.
 d) As opiniões diferemdiferem.

 e) Os comerciantes sortiramsortiram seus estabelecimentos.
 f) As tentativas não surtiramsurtiram o efeito almejado.
 g) Os frutos provêmprovêm da terra.
 h) Os pais proveemproveem às necessidades da prole.

 19. 19. a) Não empresteis o vosso nem o alheio, não tereis
cuidados nem receio.

 b) Não lisonjeeis nem maldigais, fazei o bem, fugi do
mal e não vos arrependereis.

 c) Se aspirais à paz denitiva, sorride ao destino que
vos fere.

d) Ouvi, vede e calai, vivereis vida folgada.
 e) Bani do espírito o fantasma da dúvida e ponde vos-

sa conança em Deus.
 f) Não desprezeis o pobre, ide antes ao seu encontro

e aliviai-lhe o sofrimento.
 g) Não reclameis da visita inesperada: recebei-a sem -

pre bem.

 20. 20.
presente dopresente do
indicativoindicativo

imperativo afirmativoimperativo afirmativo

previno-me –

prevines-te previne-te

previne-se previna-se (você)

precavemo-nos previnamo-nos

precaveis-vos Precavei-vos

previnem-se previnam-se (vocês)

 21. 21. a) deem, doem, soemdeem, doem, soem
 b) creem, leem, vêm, doem, soem, têmcreem, leem, vêm, doem, soem, têm
 c) vir, previr, vier, conviervir, previr, vier, convier

 22. 22. a) dizê-lodizê-lo – digo-o, dize-lo, di-lo, dizemo-lo, dizeis-
lo, dizem-no

 b) conduzi-laconduzi-la – conduzi-la-ei, conduzi-la-ás, condu-

zi-la-á, conduzi-la-emos, conduzi-la-eis, conduzi-
la-ão

 c) enviá-losenviá-los – enviá-los-ia, enviá-los-ias, enviá-los-ia,
enviá-los-íamos, enviá-los-íeis, enviá-los-iam

 d) adverti-lasadverti-las – adverte-as, advirta-as, advirtamo-las,
adverti-as, advirtam-nas

 23. 23. a) O diretor tinha-os suspendido por três dias.
 b) Esse dinheiro, tê-lo-ias ganho (ou ganhado) sem

trabalho e sacrifício?
 c) Se eles o entregassem, nós o teríamos aceitado.
 d) Esses fugazes prazeres, vós os tendes pago bem

caro.
 e) Os revoltosos tê-lo-iam impresso ou imprimido em

ocinas grácas clandestinas. [lo=jornal]
 f) O diretor tinha imprimido nova orientação ao

jornal.
 g) Nunca as tínhamos acendido.

  24.24. a) A polícia havia dispersadodispersado o grupo de manifes-
tantes.

 b) As folhas estavam dispersasdispersas no chão.
 c) A multidão seria dispersadispersa a gás lacrimogêneo.
 d) As chuvas tinham extinguidoextinguido o fogo.
 e) Estava enm extintoextinto o infame cativeiro!

f) A raça humana seria extintaextinta pelas explosões nu -

cleares.
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  1.1. a) MuitoMuito: advérbio de intensidade; calmamentecalmamente:
advérbio de modo; devagardevagar: advérbio de modo;
maismais: advérbio de intensidade; depressadepressa: advérbio
de modo.

 b) SempreSempre: advérbio de tempo; na frentena frente: locução
adverbial de lugar; atrásatrás: advérbio de lugar.

 c) OntemOntem: advérbio de tempo; meiomeio: advérbio de
intensidade; talveztalvez: advérbio de dúvida; nãonão: ad-
vérbio de negação; aquiaqui: advérbio de lugar; tãotão:
advérbio de intensidade; cedocedo: advérbio de tem-
po.

 d) PoucoPouco: advérbio de intensidade; demaisdemais: advérbio
de intensidade.

 e) AmiúdeAmiúde: advérbio de tempo; bembem: advérbio de
modo; malmal: advérbio de modo.

 f) MuitoMuito: advérbio de intensidade;  já já: advérbio de
tempo; meiomeio: advérbio de intensidade; todotodo: ad-
vérbio de intensidade.

 g) ComoComo: advérbio interrogativo; bembem: advérbio de
modo.

 h) portuguesmenteportuguesmente: advérbio de modo.
 i) extraordinariamenteextraordinariamente: advérbio de modo.
 j) HojeHoje: advérbio de tempo; bembem: advérbio de modo;

outroraoutrora: advérbio de tempo.
  2.2. a) AssimAssim: advérbio de modo; nãonão: advérbio de nega-

ção; à toaà toa: locução adverbial de modo.
 b) Aí Aí : advérbio de lugar; à boca pequenaà boca pequena: locução

adverbial de modo.
 c) EntãoEntão: advérbio de tempo; a olhos vistosa olhos vistos: locução

adverbial de modo.
 d) RealmenteRealmente: advérbio de armação; por forapor fora: locu-

ção adverbial de lugar; por dentropor dentro: locução adver-
bial de lugar.

 e) De vez em quandoDe vez em quando: locução adverbial de tempo; àà
socapasocapa: locução adverbial de modo.

 f) Em carreiraEm carreira: locução adverbial de modo; aforaafora:
advérbio de lugar.

 g) OndeOnde: advérbio de lugar; maismais: advérbio de inten-
sidade; com certezacom certeza: locução adverbial de arma-
ção.

 h) SempreSempre: advérbio de tempo; maismais: advérbio de in-
tensidade.

i) Num átimoNum átimo: locução adverbial de tempo; de todode todo:
locução adverbial de intensidade; à vontadeà vontade: locu-
ção adverbial de modo; calmacalma: advérbio de modo;
decididamentedecididamente: advérbio de modo.

 j) À noiteÀ noite: locução adverbial de tempo; a jusantea jusante:
locução adverbial de lugar; em massaem massa: locução ad-
verbial de modo; malmal: advérbio de modo.

  3.3. a) ininterruptamente
 b) asperamente

 c) irreetidamente/precipitadamente
 d) friamente/premeditadamente
 e) paulatinamente
 f) simultaneamente

 g) alhures
 h) algures
 i) pacicamente
 j) displicentemente

  4.4. a) comparativo debembem
 b) comparativo de maumau
 c) comparativo de bombom
 d) comparativo de malmal
 e) comparativo de bembem;  comparativo demalmal 

5.5. a) Melhor Melhor: comparativo de superioridade sintético;  
muito calmamentemuito calmamente: superlativo absoluto analíti-
co

  b) Corretissimamente Corretissimamente:  superlativo absoluto sintéti-
co

  c) Mais longe Mais longe:  superlativo absoluto analítico
  d) Tão bem Tão bem:  comparativo de igualdade
  e) Muitíssimo longe Muitíssimo longe:  superlativo absoluto analítico

  f) menos mal menos mal:  comparativo de inferioridade  g) nobilissimamente nobilissimamente:  superlativo absoluto sintético
  h) bem depressa bem depressa:  superlativo absoluto analítico
  i) direitinho direitinho:  superlativo absoluto sintético

  6.6. a) calorosamente
 b) fragorosamente
 c) inexoravelmente
 d) acertadamente
 e) propositadamente
 f) acintosamente
 g) lentamente/ ecazmente

  7.7. a) Mais Mais:  advérbio; muitomuito: pronome indenido; mui-mui-
toto:  pronome indenido.

  b) menos menos: advérbio; maumau:  adjetivo
  c) Muito Muito: advérbio; pouco pouco:  advérbio
  d) Meio Meio: substantivo; maismais: pronome indenido.
  e) Meio Meio: advérbio; meiomeio:  numeral; demaisdemais:  advérbio
  f) Mau Mau:  adjetivo; mal mal: advérbio

  8.8. b)  Lerei o livro todo, ou melhorou melhor, as passagens que me
agradarem.

  9.9. a) Mal – advérbio
 b) Mal – substantivo
 c) Mau – adjetivo
 d) Mal – advérbio
 e) Mal – advérbio
 f) Mau – adjetivo
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 11.11. Sugestões:
 a) ...não encontraram forte resistência aqui.
 b) O secretário nunca entrou calmamente...

c) Ontem você foi muito indelicado.
 d) Ali a festa sempre acabava de repente.
 e) Certamente as crianças estarão muito sonolentas

depois do jantar.

  12.12. a) física e moralmente
 b) muito longe

c) menos agitadas

 d) meio

 13. 13. Não. Como está redigida, tem sentido positivo (ade-
quadamente agasalhada). Se retirarmos o advérbio, o
sentido torna-se outro: excessivamente agasalhada.

14.14. a) Esperei muitas horas por você.
 b) Todas falavam muito alto.

 c) Alguns estavam muito tristes.
 d) Os turistas estavam muito cansados.
 e) Quando menores, brincamos muito com seu ir -

mão.
 f) O amigo já lhe deu muitos conselhos sensatos.

 15. 15. Nas frases b, c, d, eb, c, d, e , a palavra muitomuito  permanece
invariável, porque é advérbio. Nas frases aa e f f , não:
ela varia porque é pronome indenido e exiona-se
para combinar com o substantivo que modica.

  16.16. facilmente, caridosamente, rmemente, levemente,
esperançosamente, calmamente, inteiramente, grave-
mente, agilmente, penosamente, claramente, mansa-
mente

 Quando o adjetivo é invariável, apenas se acrescenta
o suxo. Quando é biforme, acrescenta-se o suxo à
forma feminina: calmaamente.

  1.1. Inclinei-me parapara beber. nalidade
 A menina chorava dede dor. causa
 Ele dança conformeconforme a música. conformidade, modo
 Cortou-se comcom a gilete. instrumento
 Não fales dede guerra. assunto
 Viajou semsem passaporte. falta
 A janela dava parapara o telhado. direção
 É um direito dosdos cidadãos. posse
 Saí dede madrugada. tempo
 Viajei dede ônibus. meio
 A pena era dede ouro. matéria
 Nuno formou-se emem Direito. especialidade
 Passeei comcom os colegas. companhia
 Soa descende dede nobres. srcem
 Eles opõem-se aa tudo. oposição
 Moro emem Campinas. lugar

 2.2. a) ao = combinação; à = contração; ante = preposi -
ção

 b) desde, até, entre = preposições
 c) após, sob, de = preposições; pela, num, do = con -

trações
d) de, para, a, de = preposições; à = contração

 e) naquele = contração; por, de, sobre = preposições

  3.3. a) em frente à, a m de = locuções prepositivas
 b) antes de, junto ao = locuções prepositivas; a = pre-

posição
 c) a despeito de = locução prepositiva
 d) através de = locução prepositiva; de, com, de(a) =

preposições
e) a, perante, para = preposições
f) atrás de, a propósito de = locuções prepositivas
g) sobre, sob, de(a) = preposições

4.4. devido a = por causa de = em virtude de; a respeito
de = acerca de = a propósito de; apesar de = não
obstante = a despeito de

  5.5. a) sob k) para, por b) Ante l) contra
 c) Mediante m) de/a
 d) a n) a/em/contra
 e) conforme, segundo o) às/de
 f) a/para, por p) entre
 g) com q) ante
 h) perante r) sob
 i) pela, à s) como
 j) a t) em

  6.6. Longe deLonge de o castigar, ainda o abençoou. negação in-

tensiva
 A escola não cava longe delonge de minha casa. distância
 O resultado está longe delonge de ser o que eu esperava. ne-

gação intensiva
  Longe Longe dosdos olhos, longe dolonge do coração. distância
 Não lhe quero mal, longe dissolonge disso! negação intensiva

 7.7. Os ladrões levaram-lhe atéaté a roupa do corpo. palavradenotativa de inclusão
 O cafezal estendia-se atéaté a linha do horizonte. prepo-

sição
 Esse camelô consegue vender atéaté pentes a carecas.

palavra denotativa de inclusão

  8.8. a) a m de d) ao encontro de
 b) am e) de encontro a
 c) de encontro a f) ao encontro de

LISTALISTA

3030

Gram Listas 10 a 35.indd 31 11/28/08 11:54:55 AM



 

 M  MORFOLOGIAMORFOLOGIA32

  9.9. a) artigo, artigo,pronome pessoal, preposição
 b) artigo, preposição, pronome demonstrativo

10.10. a) entre
b) dentre
c) dentre

11.11. Resposta pessoal. sobre = em cima de; sob = debaixo de

 12. 12. a) a d) por
 b) sem e) em ou sob
 c) ante f) contra ou sobre

  13.13. a) causa e) matéria
 b) direção f) à moda
 c) nalidade g) meio
 d) instrumento

  14.14. a) à (a + a) d) ao (a + o)
 b) aonde (a + onde) e) desta (de + esta)
 c) naquela (em aquela)

  15.15. a) locução prepositiva d) locução prepositiva
 b) locução prepositiva e) preposição
 c) preposição

  16.16. Sugestões:
 a) Quase morri de fome!
 b) Estamos preparados para a batalha.
 c) Carlos tem um coração de ouro.
 d) Você pode me dar uma medalha de prata?
 e) Sempre lutamos contra a desapropriação do terreno.
 f) As riquezas do Brasil devem ser aproveitadas.

  17.17. Alternativa c.

  1.1. a) artigo denido, preposição, pronome pessoal oblí -
quo, contração (à)

 b) artigo denido, pronome demonstrativo

  2.2. c) à diretora d) a mamãe
 e) às noivas
 f) a meninas
 g) a rainhas; a princesas
 h) à rainha; à princesa

  3.3. a) à b) a c) a d) à e) à

  4.4. artigo denido; preposição aa + artigo denido asas; pre-
posição; artigo denido a a ++ preposição aa; pronome
pessoal

  
5.5. Fui e volteiaa pé. ( 2 )

 Socorreu aa vítima? ( 1 )
 Vendo TV aa cores. ( 2 )
 Estávamosaa sós. ( 2 )
 Não ligue aa boatos. ( 2 )
 O diretor atendeu asas alunas. ( 1 )
 Não atendem aa reclamações. ( 2 )

 O álcool é nocivo àà saúde. ( 3 )
 O carro era movido aa álcool. ( 2 )
 Eu levo o estudo aa sério. ( 2 )

  6.6. Percorri a rua de ponta aa ponta.
 locução formada com palavra repetida
 Não há ninguém igual aa ela.

pronome pessoal
Amanhã tornarás aa sorrir.

 verbo

Demos graças aa Deus.
palavra masculina

7.7. Apenas a preposição aa.

8.8. a) a, à g) às, a, a, a
 b) a, a, à h) à, a
 c) a, a, à i) à, a, a
 d) à, a j) à, à
 e) à, a, à, a k) a, à, a, a
 f) À, à, às l) À, a

  9.9. A exportação deve ser igual ou superior à importação.

  10.10. O Sol nasce a leste.
Chegou os lábios à taça.
Os pneus aderem à pista.

 Assistiu às reuniões de ontem?
O futuro pertence a Deus.

 Estou às suas ordens.
Nada pôde resistir à força das águas.
Feriram-me as costas os espinhos.
As frutas pertenciam às aves.
O rio corre paralelamente à mata.

Ele só bebe após as refeições.
Ainda não respondi a essa carta.

11.11. a – às – a – à – às

  12.12. a) àquele = a (preposição) + aquele
 b) àquela = a (preposição) + aquela
 c) Àquela = a (preposição) + aquela
 d) àquilo = a (preposição) + aquilo
 e) à = a (preposição) + a (pronome demonstrativo)
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  13.13. a) à, a (ou à) b) à, a, a, a c) à, à
 d) àquela, a, a e) a, à f) a, à
 g) à h) à, à (ou a), a, àquela

i) àquele, às, à j) a, a, a, a k) à, a
 l) à m) a, à n) à, à, à
 o) a, a p) À, à q) àqueles
 r) a (ou à)

  14.14. a) a b) a, a c) à, a
 d) a, a e) a f) àquele
 g) a, à h) a, a i) à
 j) a k) à l) às, a (ou à)

 15. 15. a) A francesa despediu-se (ou foi despedida)
 Ele se despediu à maneira francesa, isto é, sem

cumprimentar.
 b) Sua constância tinha de ser submetida a uma pro-

va mais dura ainda.

Sua constância tinha de ser submetida à mais dura
das provas.

 c) Ele  saciou a fome.
 Ele matou por meio da fome.

  d)  A noite os consolava.

 Durante a noite ele os consolava.

  e)  A lha leva ou tira o dinheiro do pai.

  O pai dá o dinheiro à lha.

  f)  Corri a cidade = Percorri toda a cidade.

  Corri à cidade = Fui correndo à cidade.

  16.16. à distância de cinco metros de nós.

à uma e meia da tarde.
à segunda parte do programa.

uma a uma, vestidas à oriental.
 à vista de todos.

à hora de sempre, em direção à escola.

 17. 17. c) Fechou o cofre àà chave.
 e) Seguiram-no àà distância.
 18.18. a) à b) à d) opcional e) à
  19.19. a) à d) àquele g) à
 2020. a) à Argentina b) à medida c) À medida
 d) à lavoura e) à peça premiada
 21.21. a) àquele b) àquilo c) aquela
 d) àquela e) àquela
 22.22. a, b, c, d, f.

  1.1. a) nem:nem: conjunção coordenativa aditiva

 b) ou... ou:ou... ou: conjunção coordenativa alternativa
 c) e:e: conjunção coordenativa aditiva; ouou: conjunção

coordenativa alternativa
 d) Nem... nem:Nem... nem: conjunção coordenativa alternativa
 e) Que:Que: conjunção coordenativa explicativa
 f) Mas:Mas: conjunção coordenativa adversativa
 g) Senão:Senão: conjunção coordenativa adversativa
 h) Quer... quer:Quer... quer: conjunção coordenativa alternativa
 i) Portanto:Portanto: conjunção coordenativa conclusiva
 j) mas ainda:mas ainda: conjunção coordenativa aditiva
 k) pois:pois: conjunção coordenativa explicativa
 l) logo:logo: conjunção coordenativa conclusiva
 m) porque:porque: conjunção coordenativa explicativa

  2.2. Emílio sofre, contudocontudo não se queixa.
 ( 2 ) contraste
  OraOra trabalha, oraora se diverte.
 ( 3 ) alternância, alternativa

Apressa-te, queque o tempo é pouco. ( 5 ) explicação, motivo
 Não mme escreve nemnem me visita.
 ( 1 ) acrescentamento
 Ele comprara o ingresso, portantoportanto podia entrar.
 ( 4 ) conclusão
 

3.3. a) do que: do que: conjunção subordinativa comparativa
  b) quando: quando: conjunção subordinativa temporal/ que:que:

conjunção subordinativa integrante

  c) se se: conjunção subordinativa integrante/  se: se: con-

junção subordinativa integrante
  d) à proporção que: à proporção que:conjunção subordinativa propor-

cional
 e) conquanto:conquanto: conjunção subordinativa concessiva
  f) que: que: conjunção subordinativa consecutiva
  g) consoante: consoante:conjunção subordinativa conformativa
  h) para que: para que: conjunção subordinativa nal
  i) que: que: conjunção subordinativa consecutiva
  j) nem que: nem que: conjunção subordinativa concessiva
  k) como: como: conjunção subordinativa comparativa
 l) que nemque nem: conjunção subordinativa comparativa
 m) sese: conjunção subordinativa condicional
 n) porqueporque: conjunção subordinativa causal

  4.4. CasoCaso não os encontre, eu lhe telefono.
 hipótese, condição
 Como Como estivesse ventando, fechei a janela.
 causa
 Segure-o com força, para quepara que não fuja.
 nalidade
 Tamanho foi o impacto queque o carro incendiou-se.
 consequência, efeito
 A volta não demorou tanto comocomo a ida.
 comparação
 Não falaria nem quenem que o matassem.
 concessão, admissão
  MalMal me viu, veio abraçar-me.
 tempo
 Ele não é, comocomo dizem, um criminoso.
 conformidade
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 Aproximei-me sem quesem que ele percebesse.
 modo
  Quanto Quanto maismais  cresce, maismais linda ca.
 proporção

  5.5. a) desde que:desde que: conjunção subo rdinativa condicional
 b) desde que:desde que: conjunção subo rdinativa temporal
 c) desde que:desde que: conjunção subordinativa causal/que:que: 

conjunção subordinativa integrante
 d) que:que: conjunção subordinativa integrante/ tantotanto

quanto:quanto: conjunção subordinativa comparativa/ sese

bem que:bem que: conjunção subordinativa concessiva
 e) enquanto:enquanto: conjunção subordinativa temporal
 f) como:como: conjunção subo rdinativa causal
 g) contanto que:contanto que: conjunção subordinativa condicional
 h) embora:embora: conjunção subordinativa concessiva
 i) conquanto:conquanto: conjunção subordinativa concessiva
 j) visto como:visto como: conjunção subordinativa causal/en-en-

quanto:quanto: conjunção subordinativa temporal
 k) mesmo que:mesmo que: conjunção subordinativa concessiva/

l) Tanto... quanto:Tanto... quanto: conjunção subordinativa compa-
rativa

  6.6. a) quando:quando: conjunção subordinativa temporal
 e:e: conjunção coordenativa aditiva

porque:porque: subordinativa causal
 pois:pois: coordenativa explicativa (ou sub. causal)
 nem... nem:nem... nem: conjunção coordenativa alternativa
 b) como:como: conjunção subo rdinativa causal
 mas:mas: conjunção coordenativa adversativa
 nem:nem: conjunção coordenativa aditiva

 c) e:e: conjunção coordenativa aditivaconforme:conforme: conjunção subordinativa conformativa
 d) que:que: conjunção subordinativa integrante
 mas:mas: conjunção coordenativa adversativa
 e) como:como: conjunção subordinativa conformativa
 contudo:contudo: conjunção coordenativa adversativa
 que:que: conjunção subordinativa integrante
 se:se: conjunção subordinativa condicional
 que:que: conjunção subordinativa comparativa
 f) por maispor mais que:que: sub. concessiva; sub. integrante
 que:que: conjunção subordinativa integrante
 posto que:posto que: conjunção subordinativa concessiva
 segundo:segundo: conjunção subordinativa conformativa

  7.7. 1) pronome relativo
 2) pronome indenido

3) pronome interrogativo
 4) advérbio de intensidade
 5) conjunção coordenativa aditiva
 6) conjunção subordinativa explicativa
 7) conjunção subordinativa causal
 8) conjunção subordinativa integrante
 9) conjunção subordinativa consecutiva
 10) conjunção subordinativa nal
 11) conjunção subordinativa consecutiva
 12) conjunção subordinativa concessiva
 13) conjunção subordinativa comparativa
 14) Que (gentil): advérbio de intensidade; que: pa -

lavra expletiva
 15) que (os dois): conjunção subordinativa; que

(havia): pronome relativo

 16) que (a mulher): conjunção subordinativa; que
(inventar): conjunção subordinativa

 17) Interjeição
 18) substantivo

19) que (ele se referiu): conj. sub. integrante; que
(não a mim): conj. coordenativa aditiva

 20) pronome indenido
 21) preposição (= para)
 22) palavra expletiva ou de realce
 23) conjunção subordinativa causal
 24) palavra denotativa de exclusão

 25) palavra expletiva ou de realce

  8.8. 1) porquanto; 2) se

  9.9. a) se:se: conjunção subordinativa condicional
 b) tal e qual:tal e qual: conjunção subordinativa comparativa
 c) ora:ora: conjunção coordenativa alternativa
 d) como:como: conjunção subordinativa comparativa
 e) como:como: conjunção subordinativa causal/

que:que: conjunção subordinativa integrante
 logo:logo: conjunção subordinativa temporal
 f) como:como: conjunção subordinativa conformativa
 g) por mais que:por mais que: conjunção subordinativa concessiva
 h) que:que: conj. integrante; tão que:tão que: conjunção subordi-

nativa causal
 i) a fim de:a fim de: conjunção subordinativa nal; segundosegundo:

conj. conformativa
 j) tal qual:tal qual: conjunção subordinativa comparativa

  10.10. Isto é um mau sinal ( 3 ) adjetivo

 O mau é infeliz. ( 1 ) substantivo concreto A guerra é um mal. ( 2 ) substantivo abstrato
 Mal me viu, veio correndo. ( 6 ) conjunção subordi-

nativa temporal
 Você agiu mal. ( 4 ) advérbio de modo
 Mal ouvi o que ele disse. ( 5 ) advérbio de intensidade

 11. 11. Os rios se avolumam,à medida queà medida que avançam para o mar.

 12. 12. Resposta pessoal.

 13. 13. a) porém c) nem e) logo
 b) ou/senão, d) pois
 
14.14. a) Embora você seja muito inteligente, precisa estu-

dar mais.
 b) Embora não se esforcem, querem ter sucesso.
 c) Embora Clara ganhasse pouco, vestia-se com cui -

dado.

  15.15. a) porque b) embora goste
 c) Conto esses fatos conforme os ouvi.
 d) de modo que
 e) a m de que

  16.16. Alternativa d.

 17. 17. a) e d) que
 b) se e) porque
 c) como
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  1.1. 1) saudação de despedida 2) espanto, lástima
 3) surpresa, espanto
 4) apelo, aição
 5) afugentamento
 6) advertência
 7) ruído de coisa que cai no chão
 8) alívio
 9) animação
 10) lástima
 11) golpe rápido
 12) admiração, surpresa
 13) desacordo, negação
 14) chamamento
 15) desejo
 16) reprovação, aborrecimento
 17) animação
 18) apelo, advertência
 19) suspeita
 20) saudação
 21) chamamento
 22) espanto

 23) espanto, admiração 24) advertência
 25) surpresa; admiração; felicitação
 26) lástima
 27) advertência
 28) aplauso, felicitação

  2.2. a) Oh!
 b) Ó
 c) Oh!
 d) Ó, Ó
 e) oh!

  3.3. a) advertência
 b) surpresa
 c) aborrecimento
 d) alívio
 e) desapontamento

  4.4. Respostas pessoais.

  5.5. Respostas pessoais.

  1.1. d) previlégio (erro); forma correta: privilégio
 g) fleumafleuma:  forma correta
 h) beneciente (erro); forma correta: benecente

 i) cociente (variante); forma normal: quociente
 j) cincoenta (erro); forma correta: cinquenta
 k) cotas
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  18.18. a) conformidade d) conformidade
 b) comparação e) causa
 c) causa
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  1.1. longínquo obstáculo rejeição
 conseguir gracejo habituado
 implacável medrar frívolo
 infeliz levantar desenfreado
 multidão repelente sinuosidade

  2.2. transparente diáfano
 adversário antagonista
 moral ética
 solilóquio monólogo

 colóquio diálogo
 circunlóquio perífrase

modelo protótipo
 transformação metamorfose
 contraveneno antídoto
 suposição hipótese

  3.3. a) “Os cabelos, dum singularsingular louro-esverdeado, caí-caí-
amam muito bem com o tom do uniforme.”

b) “De noite a cidade seduzseduz, mas, de dia, também
decepcionadecepciona.”

c) A voltavolta da nave à Terraefetuou-seefetuou-se de modo seme- seme-
lhantelhante ao das missões Apolo.

 d) A contenção dos gastos do governo produziuproduziu uma
quedaqueda da inação.

 e) Sacudi o entorpecimentoentorpecimento que se apossouapossou de mim.

4.4. a) A grosseria vos torna antipáticosantipáticos.
 b) Considerai a vida calmacalma e fácilfácil de nossos antepas-antepas-

sadossados!
 c) Os  jovens defendem jovens defendem as modas recentes e atacamatacam

as antigas.
d) A rudezarudeza do semblante anuncia a maldademaldade do co-

ração.
e) Bruno era um rapaz mesquinho, avarento, intro-mesquinho, avarento, intro-

vertidovertido.

  5.5. a) ministro
 b) ssão
 c) avião

  6.6. cedo (verbo), cedo (advérbio) homófonos homo-
grácos
torre (substantivo), torre (verbo) homógrafos hetero-

fônicos
 cinto (substantivo), sinto (verbo) homófonos hetero-

grácos

  7.7. Respostas pessoais. Exemplo: Ao verdes uma or,
pensai no seu autor.

  8.8. abrasar e subir – sinal ortográco e banco – conjuntode dados e juízo – fechar e cortar – nuca e subser-
vientes – formar poças e dar posse – duvidoso e inse-
rido – iniciante e ignorante – nó e frouxo – macia e
grande massa – costurar e cozinhar – ato de acertar e
asserção – ato de ceder, divisão de repartição pública
e espaço de tempo – grisalho e nascido na Rússia.

  9.9. a) volumoso, inchado
 b) presságio, manicômios
 c) mau acontecimento, fato sem gravidade
 d) suposição, acontecimento
 e) cobrir com estofo, inchar
 f) destemido, puro
 g) desarmado, imóvel
 h) proposição, primeiros frutos
 i) receitar, exilar
 j) trânsito, negócio ilícito
 k) conrmar, corrigir, tornar reto
 l) incontestável, cheiroso

 m) sem defesa, incansável n) ação de arrancar, lavagem, oferecimento a Deus

  10.10. a) O secretário não deferiu o meu requerimento.
 b) Não hás de infringir impunemente as leis.
 c) Fiz uma simples conjetura.
 d) Há homens eminentes em ciência e virtude.  

e) Os fatos raticaram meus prognósticos.
 f) Viu-se na iminência de perder suas terras.

11.11. Respostas pessoais.
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  12.12. (P) QuebreiQuebrei um galho de árvore.
 (F) O Presidente quebrouquebrou o protocolo.
 (F) Não sejas escravoescravo da moda.
 (P) O escravoescravo fugiu para o quilombo.
 (F) Tive uma ideia luminosaluminosa.
 (P) Os cometas têm uma longa cauda luminosaluminosa.
 (F) Joel estava imersoimerso em profunda tristeza.
  (F) DocesDoces recordações do passado e amargasamargas desi-

lusões.

  13.13. (H) O preso saiu da cela.
 (P) Vítor usa cabelo comprido.
 (P) O calor dilata o ferro.
 (H) O acento é um sinal gráco.

(P) O cisne imergiu a cabeça na água.
 (H) Paguei as taxas de luz e água.
 (H) Cerrei os olhos e dormi.
 (H) João é um bom seleiro.
 (P) Agi com calma e discrição.
 (P) Manuel arriou o fardo.
 (P) Mandei arrear o cavalo.

 (P) Ele tem uma força titânica.
 (H) O carro foi para o conserto.
 (P) Estávamos há três dias das eleições.

  14.14. imoral – imparcial – irreverente – insatisfei-
to – desesperar – inativo – irresponsável –
desumano – desarmonia

 15. 15. Respostas pessoais.

 16. 16. Respostas pessoais.

 17. 17. a) gurado

 b) próprio
 c) gurado

 d) próprio

 18. 18. a) Resposta pessoal (fruta/parte da roupa)
 b) Resposta pessoal (dó/ penalidade)
 c) Resposta pessoal (rasgar/brigar com)
 d) Resposta pessoal (sério/baixo)
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 1.1. a) – c) – d)

  2.2. a) Duas orações
 b) Duas orações
 c) Duas orações/uma oração/duas orações
 d) Uma oração
 e) Três orações/

f) Três orações/quatro orações

3.3. a) PC b) PC c) PS

  4.4. Sugestões:
 a) Perigo!
 b) Voltem logo.
 c) Você não tem medo?
 d) Bons ventos o levem!
 e) Como o tempo passa depressa!

  1.1. Ruído de chave na porta, passos leves no corredor.
 Ninguém na rua, nesta noite chuvosa.
 Porque elas se apresentam sem verbo.

  2.2. a) declarativa
 b) exclamativa
 c) interrogativa
 d) imperativa
 e) optativa
 f) imprecativa

  3.3.  (C) No calor da tarde, Sultão cerra os olhos e dor-
me.

 (S) Elias jamais levou a mulher a um teatro ou a uma

sala de concertos.

  4.4. a) “Nenhum governo é bom para os homens maus.”
 b) “Tudo passa sobre a terra.”

c) Depois da abdicação do Imperador, em 7 de abril
de 1831, nosso país entrou em grande agitação.

 d) “Poti e seus guerreiros o acompanharam.”
 e) “De repente, entre os ramos das árvores, seus

olhos viram sentada, à porta da cabana, Irace-
ma…”

f) No ano centenário da fundação de nossa cidade,
realizaram-se grandes obras.

 g) “Nenhum respeito lhes inspiram os cabelos bran-
cos.”

 h) “Ninguém  se e da felicidade presente.”
i) “As virtudes são econômicas, mas os vícios, dis-

pendiosos.”
j) “O dia descobre a terra, a noite descortina os

céus.”
k) “Para onde vai a minha vida, e quem a leva?” (Fer-

nando Pessoa)

  5.5. a) As araras de cores vistosas posavam para os turis-
tas.

 b) No inverno as noites são mais longas. c) Ao longo da praia sucediam-se hotéis, restauran-
tes, casas luxuosas.

 d) As geadas e as secas deixam os lavradores preocu-
pados.

 e) À noite, Anselmo voltou para casa exausto.
 f) A voz do orador era bonita, mas suas palavras soa-

vam ocas.
 g) Furioso, o pasteleiro chinês correu atrás do la-

drão.

 

 S   
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  6.6. P S
  a) “Perlam-se corretos // seus ilustres batalhadores.”

P
 b) Àquela hora ainda não tinham sido acesas
 S

 // as luzes da cidade.

 P S
 c) Ouviu-se por toda a sala // um oh! de decepção.

 S
 d) “O patear cadente dos cavalos
 P

 / fazia um ruído cavo na terra empapada pela chuva.”

 P S
 e) “Difundia-se nos ares / o coro da primeira reza.”

S
 f) Súbito ruar de asas
 P

 / veio quebrar o solene silêncio da mata.

 P
 g) “Na esplanada do Museu alongavam-se cada vez

mais sobre as lajes
 S
 / as sombras das estátuas de

pedra de mandarins d’antanho.”

P S
 h) “Ouvia-se / o matraquear de máquinas de escrever.”

P
 i) “Saltaram do moderníssimo carro de corrida

 S
 / uma garota e um rapaz.”

P
 j) “Por orestas, por vales, por montanhas,

serpenteia espumante
 S
 / o Paraíba.”

7.7. a) TuTu: simples, expresso, agente
  b) As doenças e as As doenças e as guerrasguerras: composto, expresso, agente
  c) TuTu: simples, oculto, agente
  d) Os direitos dos cidadãosOs direitos dos cidadãos:  simples, expresso, paciente
  e) Indeterminado
  f) muitas coisasmuitas coisas: simples, expresso, paciente
 g) Indeterminado
  h) O aqualoucoO aqualouco: simples, expresso, agente

  8.8. a) Aos vitoriosos cabe a generosidade.

 b) Sobre a grande mesa já fumegavam pratos saborosos.
 c) Pouco a pouco vai diminuindo nas ruas o movi-

mento de pedestres.
 d) Ali estavam, como prova do seu esforço, as planta-

ções vastas e belas.
 e) Eram impressionantes a rapidez e a agilidade dos

esgrimistas.
 f) Até quando vai jorrar das entranhas da terra o ouro

negro?

 9.9. (2) Júlio, no clube falaram mal de você.
 (1) Embaixo da árvore havia pedras espalhadas.
 (3) Apertamo-nos as mãos amigavelmente.
 (1) Não faz muito tempo, houve ali um motim.
 (2) Naquela cidadezinha da Espanha, uma vez por

ano, soltam um touro na rua.
 (2) Trabalha-se de dia, descansa-se à noite.
 (3) No trabalho, use equipamento de proteção.

 10. 10. a) “Havia muitos anos que não vinha ao Rio.”
 b) Fazia frio e ventava muito.
 c) Faz duas semanas que cheguei.
 d) Aqui, quando chove, não se sai de casa.
 e) Houve ataques em que choveram balas e granadas.
 f) Era uma bela tarde de maio; as lojas da pequena

cidade já haviam cerrado as portas.
 g) “Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa,

ou abri-la, se estava calor.”
 h) “Quando os encontrava na rua, era como se não os

conhecesse.”
 i) “Pois ninguém deixa de bater, se sabe que tem

gente do outro lado.”
j) “Vislumbrou o despertador de mostrador cintilan-

te: passava das quatro horas da manhã.”

 11. 11. (2) Soa um toque áspero de trompa.
 (3) Os estudantes saem das aulas cansados.
 (2) “A distância alimenta o sonho.”

(1) “Eram sólidos e bons os móveis.”
(3) Toda aquela dedicação deixava-o insensível.

 (3) “Um ocial militar caíra ferido.”(3) Assistimos à cena estarrecidos.
 (2) No município paulista de Iporanga existem belís-

simas grutas.
 (1) Devido às fortes chuvas, os rios estavam cheios.

 12. 12. Resposta pessoal
 13. 13. a) ... alguns [olhavam] com inveja... / ... raros [olha-

vam] com incredulidade.
 b) ... liso [é] o mar, calmo [é] o espaço.
 c) ... como Antístenes [se orgulha] de seus andrajos.
 d) ... por [estar] enfermo...
 e) ... e tu [ensinarás] piano e canto.
 f) ... e a casa [amanhecera].
 g) ... mas [vigiava] pouco.
 h) ... outros não [entenderam].
 i) Quando [era] adolescente, [era] estudante...
 j) ... os ventos [se tornavam] mais quentes, mais forte

[se tornava] a claridade.
 k) ... a brasileira [perdeu] muito menos.

 l) Disse o amigo que [ia] ao céu.

  14.14. alternativa c.

  15.15. alternativas a, e.

  16.16. Sugestões:
 a) majestoso c) eufóricos
 b) atrasados d) adoentada
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17.17. Sugestões:
 a) intransitivo

b) Para a festa traremos pastéis e um bolo. (Transitivo
direto)

 c) Os organizadores do evento oferecem prêmios aos
vencedores. (Transitivo direto e indireto)

 d) Depois de uma conversa lembrei-me de entregar o
dinheiro. (Transitivo direto e indireto)

 e) Nossos antepassados sempre acreditaram em
monstros. (Transitivo indireto)

 f) As suas irmãs andam depressa. (Intransitivo)

  18.18. a) Seus corações eram inundados de amor.
 b) O motorista foi dispensado por Carlos.
 c) Se não agirmos, as orestas serão destruídas pelas

queimadas.

 19. 19. a) havia d) houvesse
 b) Houve e) Era
 c) faz

20.20. alternativa a.

  1.1. O animalobedeceobedece a seus instintos. transitivo indireto
 Os metais sãosão úteis. de ligação
 As crianças gritavamgritavam. intransitivo
 Chamei Chamei um técnico. transitivo direto
 Daremos Daremoso prêmio ao vencedor. transitivo direto e
 indireto

  2.2. (b) Abri Abri a caixa com cuidado.
 (b) O egoísmo cerracerra o coração
 (a) O paraquedas não abriuabriu.
 (a) O eco repercutiurepercutiu ao longe.

  3.3. Poucos resistemresistem à pressão da publicidade comercial.

  4.4. (3) As orquídeas gostamgostam de ambientes úmidos e
quentes.

 (1) Crianças morenas de olhos sonhadores brinca-brinca-
vamvam nas calçadas.

(5) O desle das escolas de samba foifoi um espetácu-
lo deslumbrante.

 (4) A televisão devedeve às crianças programações mais
ricas e educativas.

 (2) No centro da praça um fabuloso baobá atraiuatraiu 
nossa atenção.

  5.5. b) intransitivo – de ligação – transitivo indireto

  6.6. Ela participou de uma série de festivais. (transitivo in-
direto)

 Neide apresentou-me a seus pais. (transitivo direto e
indireto)

 Pagou a conta à costureira? (transitivo direto e indireto)

 Estrondavam trovões a cada instante (intransitivo)
 Meus prognósticos estariam certos? (de ligação)
 O pânico apoderou-se de nós. (transitivo indireto)

  7.7. a) Dia a dia encarecem os gêneros alimentícios.
 b) Cresceu muito a produção de cana-de-açúcar?
 c) Ao som da orquestra dançaram artistas e persona-

lidades famosas.
 d) Do lado do mar soprava uma brisa suave.
 e) Cairão por terra como castelos de areia todos os

vossos mirabolantes planos.
 Todos os verbos são intransitivos.

  8.8. Respostas pessoais.

  9.9. a) ficouficou:  de ligação / comunicariacomunicaria:  transitivo direto e
indireto

 b) interessavaminteressavam:  transitivo indireto/fossemfossem: de ligação
 c) deidei:  transitivo direto e indireto / simpatizavasimpatizava:  tran-

sitivo indireto
 d) aspirávamosaspirávamos:  transitivo indireto / julgávamos julgávamos:  tran-

sitivo direto
 e) ofereceuofereceu:  transitivo direto e indireto

f) estouestou:  de ligação / éé:  de ligação
 g) ansiavaansiava:  transitivo indireto / vinha nascendovinha nascendo:  in-

transitivo
 h) abriuabriu:  transitivo direto /  aspirou aspirou: transitivo direto
 i) mencionareimencionarei:  transitivo direto / chamavachamava:  transitivo

indireto
 j) sorriusorriu:  transitivo direto

 10. 10. Resposta pessoal.

  1.1. a) A noite era serena.
 b) Estavam roxos os olhos da criança.
 c) A atriz permaneceu sentada e parecia abatida.
 d) O gato de porcelana virou um monte de cacos.

 e) A chuva continuava forte  e as ruas caram alaga-
das e intransitáveis.

 f) Uns partem tristes, outros chegam alegres.
 g) Meu tio foi nomeado embaixador.
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 h) Ando desconado, esse homem parece um espião.
 i) Uns saíram prejudicados, outros acabaram pobres.
 j) “Que passassem! Livre estava o trânsito para a di-

reita.”
 k) A situação foi considerada pelo governador como

gravíssima.
 l) Afável e comunicativo, o técnico chegou a brincar

com os repórteres que o procuraram.

  2.2. a) Belém hoje é um grande porto e centro comercial.
 b) A terra é fértil, os rios piscosos e abundante a caça.

 c) Sentada estava e sentada  caria até que o lho re-tornasse.
 d) A chuva refrescou o ar, a noite cai leve e serena.
 e) Tudo isso que você me diz é inaudito, absurdo,

insensato.
f) Sílvio levantou-se rápido, abriu a porta e estacou

surpreso.
 g) Devido à sua grande popularidade, a vida do artis-

ta tornou-se agitada, cansativa, insuportável.

  3.3. a) Os verdadeiros líderes são rarosraros.
 São rarosraros os verdadeiros líderes.
 Raros Raros são os verdadeiros líderes.
 b) O sertanejo que tangia as reses era magro e de ros-magro e de ros-

to duroto duro.
 Era magro e de rosto duromagro e de rosto duro o sertanejo que tangia

as reses.
  Magro Magro e e de de rosto rosto duroduro era o sertanejo que tangia

as reses.
 c) Aquela selva era tão cerrada e hostiltão cerrada e hostil que ninguém

ousava penetrá-la.
 Era tão cerrada e hostiltão cerrada e hostil aquela selva que ninguém

ousava penetrá-la.
  Tão Tão cerrada cerrada e e hostilhostil era aquela selva que ninguém

ousava penetrá-la.

4.4. a) Teresa me escutouatentaatenta, mas acabou rindo-se de
meus conselhos.

 b) Os policiais avançaram cautelososcautelosos, por entre ar-
bustos e pedras.

 c) As duas meninas bateram à porta impacientesimpacientes, gri-
tando pela empregada.

 d) Vilma olhou tristetriste para a mãe e sentiu uma vonta-
de enorme de abraçá-la.

  5.5. a) “Os vencidos julgaram mais decoroso o silêncio”.
 b) “Olhou para as suas terras e viu-as incultas e ma-

ninhas.”
 c) O juiz deu por terminada a audiência e foi para

outra sala.

 d) “Meus progressos na escola faziam-me vaidoso.”
 e) Receava que o tomassem por malfeitor.
 f) “Sempre os imaginei como ingênuas crianças.”
 g) Aquelas barbaridades punham-me fremente de có-

lera.
 h) Acho indiscutíveis os teus direitos.
 i) “Deram-me como bastante conhecedora da língua.”
 j) “A Heródoto chamam o pai da História.”

 6.6. a) PO: orgulhoso
 b) PS: calmo, lavado

 c) PO: por inverídica d) PO: como inevitável
 e) PO: incapaz de exercer o cargo
 f) PS: imóvel / PO: doente

g) PO: por lho
 h) PO: por seu deus

i) PS: acesa
 j) PS: sereno / frio

k) PS: tão dos outros e tão pouco sua
 l) PO: alegre outra vez
 m) PS: acesas
 n) PO: escondidos
 o) PS: lindas

  7.7. a) PO: triste
 b) PS: imperador
 c) PO: desarrumada
 d) PS: de dor ou de alegria
 e) PO: presentes
 f) PO: engraçadíssima
 g) PS: desconsolado; PO: pródigo

h) PS: na e persistente
 i) PS: triste
 j) PO: escondidas
 k) PS: bons ou maus
 l) PS: gostosas; PO: verdosas; PS: carnudas
 m) PS: enorme e brilhante
 n) PO: como suas
 o) PO: um homem fascinante
 p) PO: de omisso e incompetente

  8.8. a) Vi ancoradosancorados na baía os navios petrolíferos.
 b) A luz jorrou forte e tornou visíveisvisíveis os quadros das

paredes.
 c) Ele manteve estendidaestendida sobre a mesa a planta do

prédio.
 d) O cineasta já tem quase prontosprontos seus dois novos

lmes.
 e) Os invasores retiraram-se, deixando gravadasgravadas nos

muros palavras insultuosas.

  1.1. a) Os holandeses invadiram a Bahia em 1624.
 b) O trabalho produz a riqueza e a felicidade.
 c) Fatos impressionantes relatou esse turista.

 d) “O louvor ganha amigos, a maledicência inimigos.”
 e) Muitos favores já temos recebido desta família.
 f) No rio das Mortes houve combates sangrentos.
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 g) Devemos unir o útil ao agradável.
 h) “Desenhou a casa do engenho, as árvores, os mor-

ros.”

2.2. a)  (2) No Sul do Brasil, o inverno obedece ao ciclociclo 
das estações.

 b) (2) Não devemos recorrer à violênciaviolência.
 c) (1) A volta do sol trouxe de novo a alegriaalegria aos co-

rações.
 d) (1) O antiquário possuía até moedasmoedas da Roma dos

Césares.e) (2) Ao ExércitoExército compete defender a pátria.

  3.3. a) Assisti a uma cena impressionante.
 b) Obedeço a ordens superiores.
 c) Não aspiro a esse título.
 d) Aludiu ele à minha obra?
 e) Cristo perdoou ao bom ladrão e prometeu-lhe o

paraíso.
 f) Emília não acredita em horóscopos.
 g) A polícia interditou a área às pessoas estranhas ao

trabalho.
 h) Optei pela solução mais segura.
 i) Por acaso necessitam de tanto espaço?
 j) “Ninguém objetaria à entrada ou à saída de nin-

guém.”
 k) “Nesse ponto, desobedecera à mãe.”

l) Tal atitude não convém a um juiz.
 m) As crianças logo se familiarizaram com os ani-

mais.

n) Dulce ainda não respondera à carta de sua amiga.
 o) “A terra não pertence ao homem; é o homem que

pertence à terra.”

4.4. a) OD: um jantar / OI: ao líder político
 b) OI: a Deus / OD: o dom da vida
 c) OI: a Vicente / OD: os meus planos
 d) OD: a cerveja / OI: ao garçom OD: as fotos / OI:

a Denise
 e) OI: ao coronel Lelê / OD: um favor inesquecível

  5.5. a) Nós oo elogiamos. (OD)
 b) Eu lhelhe agradeci muito. (OI)
 c) Todos aa admiram. (OD)
 d) João meme persegue. (OD)
 e) João meme obedece. (OI)
 f) Ela tete ama. (OD)
 g) Ela tete confessará tudo. (OI)
 h) Guarde- osos na caixa. (OD)

 i) Vim convidá- loslos. (OD) j) Ele  nos nos estima. (OD)
 k) Isto nosnos pertence. (OI)
 l) Cone em mimmim. (OI)
 m) Cone menos em sisi. (OI)
 n) Rero-me a titi mesmo. (OI)
 o) Quem vosvos chamou? (OD)
 p) Quem vovoss deu a vida? (OI)
 q) Beatriz osos veste elheslhes dá comida. (OD e OI)
 r) Sílvia olhou- sese no espelho. (OD)

  6.6. a) Estimo-oo muito. f) Espero- oo em casa.
 b) Avise- oo depressa. g) Conheço- oo muito bem.
 c) Não lhelhe respondas h) Felicito- oo pela vitória.
 d) Não oo invejemos. i) Confesso- lhelhe a verdade.
 e) Atribuo- lhelhe a culpa.

  7.7. Resposta pessoal.

 8.8. Não me agradou o lme aqueque assisti. objeto indireto
 Compro os livros queque me interessam. sujeito

 São ótimos os livros queque estou lendo. objeto direto
  9. 9. D D DD
  a) Meu avô chamava-meme e eu oo atendia prontamente.
 D D D D II
 b) Valmor fez o que lheo que lhe ordenei.
 D D DD
 c) Nas cidades queque visitei nas férias, acheitudotudo caro.
 II
 d) Há coisas de queque não gostamos e pessoas com
 II
 quemquem não simpatizamos.
 D D DD
 e) “A virtude nosnos diviniza, o vício nosnos embrutece.”

I I D D II
 f) “Pajé, eu tete agradeço o agasalho que meque me deste.”

D D II
 g) “Cada qual tem o ar queque Deus lhelhe deu.”

I I D D DD
 h) Rero- lhe o quelhe o que ouvi.
 I I D D D D II
 i) Confesso- vos aquilo quevos aquilo que nunca revelei aninguémninguém.
 I I DD
 j) Ele arroga- sese direitos queque não possui.
  D D II
 k) “Expliquei issoisso a eleele.”

D D D D II
 l) Não sabemos o queo que o destino nosnos reserva.

 10. 10. a) Até a lenha do fogão eu catava no mato.
b) A esses adolescentes faltam disciplina e coragem.
c) A nós interessam, particularmente, técnicas agrí-

colas mais avançadas.
 d) Aos nativos da América Colombo chamou de índios.

e) Que estranhos negócios esse meu amigo estaria
planejando?

f) A seus fregueses Najibe ofereceu calendários com
belas estampas.

 11. 11. “As horas disponíveis eu as ocupava com a coleçãode selos.”

 12. 12. b) Muitos encontram a Deus servindo o próximo.
 e) Será que as barbas longas honram mais a quem as

cultiva?

 13. 13. a) com nome próprio.
 b) para assegurar a clareza da frase.
 c) com p ronome indenido.
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 d) para assegurar a clareza da frase.
 e) com nome próprio, para realçar o objeto direto.
 f) objeto direto é pronome pessoal tônico
 g) para evitar ambiguidade.
 h) objeto direto é o numeral ambos.
 i) construção enfática.
 j) para assegurar a clareza da frase.

 14. 14. a) objeto direto é o pronome relativo quemquem.
 b) com pronome indenido.
 c) com nome próprio na expressão de sentimentos.
 d) com pronome indenido.
 e) com pronome indenido.
 f) o objeto direto é pronome pessoal tônico e para

assegurar a clareza da frase.
 g) expressão de reciprocidade.
 h) com pronome indenido e com nome próprio na

expressão de sentimento.
 i) para assegurar a clareza da frase.
 j) objeto direto é pronome pessoal tônico.
 k) objeto direto é o pronome relativo quemquem.
 l) para assegurar a clareza da frase.

 15. 15. a) ( 3 ) b) ( 1 ) c) ( 2 )

16.16. a) “As ores leva-as a brisa.” (objeto direto)
 b) “A mim me basta a celebridade que ela veio a ga-

nhar…” (objeto indireto)
 c) Que lhe importa a ele a nossa desgraça? (objeto

indireto)

 d) “Se o mundo tinha razão, não o diremos nós.” (ob-jeto direto)
 e) “A nós também nos rechearam de angústia.” (obje-

to direto)
 f) “Ao Medeiros não o amordaçavam as conven-

ções.” (objeto direto)
 g) “De tarde, são outros que o admiram a ele e à

obra.” (objeto direto)
 h) “Que me importa a mim a glória.” (objeto indireto)
 i) “As migalhas que lhe cavam entre os dedos, leva-

va-as a boca.” (objeto direto)
 j) “A lança, eles a faziam, espécie de arpão.” (objeto

direto)

 17. 17. a) As glórias, ele as reservava para si.
 b) Os frutos de tantos esforços, ninguém os viu.

c) As ores, Deus as fez para a nossa alegria.
 d) O fatal desenlace, todos o previram.

e) A explicação, vós a encontrareis neste livro.
 f) Amigas ela não tem, nunca as teve.

 18. 18. a) ( 3 ) b) ( 1 ) c) ( 2 )

 19. 19. feras – sujeito
 caça – complemento nominal
 lhotes – objeto indireto
 liberdade – objeto direto

 20. 20. a) Teresa tinha medo das trovoadas.
 b) Ninguém está contente com a sua sorte.

 c) Tem muita disposição para música.
 d) Estávamos ansiosos pelos resultados.
 e) Tende amor ao próximo e não vos esqueçais da

assistência aos desamparados.
 f) “Os moleques se atropelavam na disputa dos papéis.”
 g) “Há silêncio relativamente àquela nobre persona-

gem.”
 h) “Os pretos sofriam como predestinados à dor.”

i) Piscava e mordia os beiços, num tique comum aos
que bebem.

 j) “Quem me pôs no coração este amor da vida, se-
não tu?”

k) A ciência deve ser aplicada em benefício do homem.

 21. 21. a) “A aliança com os maus é sempre funesta aos go-
vernos.”

 b) “De Portugal passou ao Brasil a devoção à Virgem.”
 c) “Todo ser humano tem um direito natural à liber-

dade.”
 d) “Podes vê-lo e falar-lhe, contanto que imediata-

mente à operação.”
 e) “Conta ver-me outra vez dependente de seus cui-

dados, submisso às suas ordens.”
f) “O sapo-boi enche a mata com mugidos seme-

lhantes aos do touro.”
g) O telefone tornou-se indispensável ao homem da

cidade.
 h) Encontrei-o entregue a seu trabalho, a mesa cheia

de mapas.
 i) Orgulhosa do pai, Lígia não escondia sua admira-

ção por ele. j) “A convivência com os semelhantes é um apelo
muito forte.”

 22. 22. Respostas pessoais.

 23. 23. a) Tais práticas contrariam a boa convivência.
 b) Motorista não deve odiar pedestre.
 c) Joel interessou-se pela campanha.
 d) Não te apegues demais às riquezas.
 e) Se amas a vida, não entres nas águas deste mar.
 f) Ninguém se referiu ao namoro de Susana.
 g) Há plantas que resistem à seca.

 24. 24. alternativa c.

25.25. a) Os homens são atormentados pelas doenças.
 b) A cidade estava sitiada pelo exército romano.
 c) “O plano de assalto à casa foi traçado por mim.”
 d) “Passou-lhe na mente a conjetura de que era ama-

do daquela doce criatura.” e) O avô, pela sua simpatia, era muito estimado por
todos.

 f) O Congresso Nacional é convocado por quem es-
tiver na presidência do Senado.

g) Márcia tinha grande amor à tia, por quem fora
educada.

 h) “A primeira partida foi ganha por Fidélio, perdida
por Seixas.”

i) “A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos.”
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 26. 26. a) Esses manuscritos não serão impressos por nenhu-
ma editora.

 b) Ela teria sido denunciada por quem?
 c) Luciana, você é admirada por todos.
 d) Eles terão sido postos aqui por quem?
 e) Seremos julgados por que tribunal?
 f) De ano a ano o regime democrático vai sendo

consolidado pelas nações livres.
 g) As frases eram escritas no quadro pelos alunos.

  2727..  a) Algum pertinaz espeleólogo talvez a tenha desco-

berto.
 b) Os vaqueiros contiveram-na a muito custo.
 c) Tive medo que os pais a ouvissem.
 d) O rei Dom Manuel a entregou a Cabral, em 9 de

março de 1500.

 28. 28. objeto indireto.

  29.29. Simón Bolívar – objeto indireto;
 tarefas – sujeito.

 30. 30. a) objeto direto
 b) objeto indireto
 c) objeto direto, objeto indireto
 d) objeto direto, objeto direto, objeto direto

e) complemento nominal, objeto direto

31.31. a) objeto direto
 b) objeto indireto
 c) sujeito, objeto direto
 d) objeto indireto
 e) objeto indireto

 32. 32. a) As plantas eram umedecidas pelo orvalhopelo orvalho.
 b) O general rebelde era aclamado pela multidãopela multidão.
 c) As provas foram corrigidas por mimpor mim com o maior

cuidado.

 33. 33. a) objeto indireto
 b) complemento nominal
 c) objeto indireto
 d) complemento nominal
 e) complemento nominal

 34. 34. a) Era famoso por respeitar as convenções sociais.
 b) Conava na vitória.
 c) Os moradores necessitavam de mais verde.
 d) Condenar a violência, sem medidas ecazes, não basta.
 e) Sequer cogitaram em perdoar as dívidas.

 35. 35. a, d, e: objetos diretos;
 b, c: objetos indiretos.

  1.1. a) Em muitas cidades do Brasil, as velhas mansões estão
deixando o lugar para grandes edifícios modernos.

 b) Esta viga de metal será aproveitada para a constru-
ção de minha casa.

 c) Pela primeira vez, em muitos anos, a campanha
conseguiu atingir seus objetivos: foram queimados
em praça pública cerca de novecentos balões.

  2.2. a) Ontem: adjunto adverbial de tempo; pela manhã: ad-
junto adverbial de tempo; na rua: adjunto adverbial de
lugar; num jumento: adjunto adverbial de meio; para
o rabo do animal: adjunto adverbial de modo.

 b) À tarde: adjunto adverbial de tempo; depressa: ad-
junto adverbial de modo; onde: adjunto adverbial
de lugar; profundamente: adjunto adverbial de
modo.

 c) muito: adjunto adverbial de intensidade; bem:
adjunto adverbial de modo; exatamente: adjunto
adverbial de modo.

  3.3.  objeto direto – complemento nominal – adjunto
adnominal – predicativo do sujeito – complemen-
to nominal.

 4.4. a) O movimento cresce espantosamente aos sábados,
por causa da feira.

 b) Vivaldino risca vincos paralelos na toalha da mesa
com a lâmina da faca.

c) A marina da Glória foi inaugurada no Parque do
Flamengo, em março de 1979.

5.5. a) “Já brilha na cabana de Araquém o fogo, compa-
nheiro da noite.”

b) “Quando mais nada devêramos aos portugueses,
nós estas duas coisas lhes deveríamos, a religião e
a língua...”

c) Médico pobre, o Dr. Bento andava sempre a cavalo.
 d) “A hoteleira colocou na minha mesa uma jarra de

ores, privilégio, segundo me dissera, dos hóspe-
des recém-chegados.”

e) “Os pequenos são dois, um menino e uma menina.”
 f) O irmão de Álvaro, o Jaime, esse viveu pouco tem-

po em nossa companhia, uns dois anos.
 g) “Tibiriçá, o líder da tribo, vivia na aldeia de Pirati-

ninga.”
 h) “Os meus cães, Rex e Rita, companheiros éis de

todas as horas, como animais de puro-sangue, es-
tão excluídos da competição.”

i) Ente racional e livre, o homem é capaz de distin-
guir o bem do mal, o justo do injusto.

 j) “Os livros deviam passar diretamente para as es-
tantes, o que pouparia tempo e trabalho.”
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 6.6. a) O recente clube do bairro dera ao jovem outra ale-
gria: a piscina.

 b) A anta, ou tapir, animal pacato, não ataca o ho-
mem.

 c) “Onde estariam os descendentes de Amaro va-
queiro?”

d) Possuímos, no Brasil, um barco magníco,o saveiro.
 e) “Tudo acabou: as casas, os jardins, as árvores.”

f) “De maio a agosto, os meses sem R, ninguém po-
dia tomar banho no rio, dava febre”.

g) Só eles, os práticos, conhecem os segredos da baía
e sabem orientar os comandantes dos navios.

 h) “Era gordo, alto e claro – três coisas que o envaide-
ciam.”

 i) Pobres e ricos, párias e marajás, todos se banham
nas águas sagradas do Ganges.

 j) “Mas onde há essas pontes, o mono não ousa pas-
sar porque ali enxameiam esses estranhos monos
sem cauda, os homens, bichos cruéis que matam
outros bichos só pelo prazer de matar.”

  7.7. a) V: D. Evarista A: Lopes A: vigário do lugar
 b) V: Ó grande mar A: escola de naufrágios!
 c) A: você aí V: ó sardento
 d) V: ó Natureza!

e) V: Olá, meu rapaz
 f) A: o

g) V: minha alma A: branco veleiro
 h) A: Jesus Cristo

  8.8. qualquer: adjunto adnominal carnaval: objeto direto
 ontem: adjunto adverbial de tempo
 pessoas: agente da passiva
 joias: objeto direto
 outros: adjunto adnominal
 valor: adjunto adnominal

 recurso: aposto
lhes: objeto indireto

 compra: complemento nominal
 fantasias: complemento nominal
 bailes: adjunto adverbial

  9.9. a) As gaivotas voavamapressadasapressadas sobre as ondas.
 b) Os dois homens avançaram cautelososcautelosos.
 c) A música difundiu-se suave e deleitosasuave e deleitosa pela sala.

  10.10. a) imenso: adjunto adnominal; azul: adjunto adno-
minal

 b) Naquele instante: adjunto adverbial
 c) companheiros: vocativo
 d) mais devagar: adjunto adverbial
 e) grande escritora moderna: aposto

  11.11. Respostas pessoais.

  12.12. a) com autorização do diretor: adjunto adnominal de
meio

 b) quase: adjunto adverbial de intensidade
 c) sobre pintura e música: adjunto adverbial de as-

sunto
 d) com amigos todas as tardes: adjunto adverbial de

companhia
 e) para a festa do vizinho: adjunto adverbial de m

  13.13. a) TalvezTalvez
 b) de acordode acordo com a planta

 c) sem caprichosem capricho
 d) muitomuito
 e) SempreSempre

 14.14. a) Meu amigo: vocativo; o rei do acarajé: aposto
 b) coisa lastimável: aposto
 c) Professor: vocativo

 1.1. Opções possíveis:
 a) Fui à cidade vizinha despedir-me de um irmão que

trabalhava num hotel.
 b) Plínio recebeu a boa notícia e sentiu-se tão como-

vido que chegou a chorar.

 c) O grupo escolar cava perto, mas eu ia sempre
acompanhado de minha irmã Luciana, que me ha-
via ensinado a ler.

 d) Alberto me fez uma pergunta na qual não prestei
atenção porque estava pensando em outra coisa.

 e) O porteiro do edifício nos informou que o proprie-
tário voltaria mais tarde.

 f) Se nem os próprios deuses podem contentar toda
a gente, muito menos nós, homens, o podemos
fazer.

 g) O lho andara tanto tempo afastado deles que
agora parecia-lhes um estranho.

  2.2. Opções possíveis:
 a) Como Jacinto não sabia como preencher o tempo,

aborrecia-se muito com isso. b) Que ele não era daquela terra, via-se pelo modo
de vestir e de falar.

 c) Conduziram-me à presença da diretora, numa sala
severa de cujas paredes pendiam quadros e um
crucixo.

 d) Foi tão violenta a fúria da tromba-d’água que até
veículos eram arrastados para o abismo.

 e) Enquanto éramos ainda crianças, não podíamos
sair sozinhos aos domingos, o que nos deixava hu-
milhados.
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 f) Entre a minha casa e a do vizinho há um muro, por
cima do qual vejo, às vezes, cabecinhas de crian-
ças esperando o momento oportuno para furtarem
mangas.

 g) Esta dura sentença não me abalou; pelo contrário,
até me envaideceu.

  3.3. Opções possíveis:
 a) Era noite fechada e todas as luzes estavam acesas.

Na estação um apito estridente deu ordem de par-

tida, a locomotiva resfolegou, silvou forte, e o tremcomeçou a deslocar-se em marcha lenta.
 b) Um, dois dias de ansiosa espera. Anal, certa hora

em que o sol estava a pino, escureceu de súbito
e relâmpagos cortaram o espaço. Dentro de mi-
nutos, as águas desabavam fartas, lavando a terra
abrasada.

  4.4. Opções possíveis:
 a) “O tempo corrige tudo: aumenta o saber e clareia

a mente da gente.”
b) “A campainha do telefone tocou várias vezes – im-

perativa, insistente, irritante – e não me mexi.”
 c) “Trabalhava no algodão, debaixo da poeira e por

isso vivia tossindo.”
d) Em Belém, pode-se visitar o Paraíso das Tartaru-

gas, onde centenas desses répteis são criados em
viveiros.

  5.5. ( 2 ) O matuto respondeu que onça só ataca homem
nas tas de cinema.

 ( 3 ) Eu tinha pressa e precisava de alguém que me
ajudasse.

 ( 1 ) Acolheremos essas crianças ou as deixaremos na
rua.

 ( 2 ) O cão que ca acorrentado salta de alegria,
quando é posto em liberdade.

 ( 3 ) O jornal é torrente que desliza e passa, o livro é
lago que recolhe e guarda.

 ( 1 ) Vão-se os anéis, mas quem os dedos.

 6.6. a) Embora fosse inocente Embora fosse inocente, condenaram-no.
b) Se entretiveres as crianças com bons divertimen-entretiveres as crianças com bons divertimen-

tostos, elas serão dóceis.
c) Como ele interveio arbitrariamente no casoele interveio arbitrariamente no caso, todos

caram revoltados.
d) Conquanto as terras estivessem ocupadas por ter-as terras estivessem ocupadas por ter-

ceirosceiros, nunca haviam sido alienadas por seus legí-
timos donos.

e) As bras do linho eram trançadas umas nas outras
para que assim se obtivessem fios longosassim se obtivessem fios longos.  

f) Os caracteres estavam tão desbotados que a cartaa carta
era quase ilegívelera quase ilegível.  

1.1. alternativa c.

 2.2. (3) Ou galopa ou sai da estradaou sai da estrada.
 (2) A civilização não se mede pelo aperfeiçoamento

material, mas sim pela elevação moralmas sim pela elevação moral.
 (1) Os operários protestam, reclamam e exigem ex-e exigem ex-

plicaçõesplicações.
 (5) Decerto choveu nas cabeceiras do rio,  porque o porque o

caudal avolumou-se muito, hojecaudal avolumou-se muito, hoje.
 (1) Os argumentos sobre os malefícios da poluição

não os abalam nem os comovemnem os comovem.
 (4) O homem depende do solo e da ora; deve, pois,deve, pois,

preservá-lospreservá-los.
 (5) O navio deve estar mesmo afundando, pois ospois os

ratos já começaram a abandoná-loratos já começaram a abandoná-lo.
 (3) Seremos vencedores ou iremos provar o amar-ou iremos provar o amar-

gor da derrotagor da derrota?
 (3) O rio ora se estreitava, ora se alargava capricho-ora se alargava capricho-

samentesamente.
 (2) Mônica não era uma beldade, contudo impunha-contudo impunha-

se pela sua simpatiase pela sua simpatia.
 (2) Astrônomos já tentaram estabelecer contato com

seres extraterrestres; suas tentativas, porém, re- suas tentativas, porém, re-
sultaram infrutíferassultaram infrutíferas.

  3.3. Astrônomos já tentaram estabelecer contato com
seres extraterrestres; mas suas tentativas resultaram mas suas tentativas resultaram
infrutíferasinfrutíferas.

 Astrônomos já tentaram estabelecer contato com se-
res extraterrestres; contudo, suas tentativas resulta- contudo, suas tentativas resulta-
ram infrutíferasram infrutíferas.

 Astrônomos já tentaram estabelecer contato com se-
res extraterrestres; todavia, suas  todavia, suas tentativas resultaratentativas resultaramm
infrutíferasinfrutíferas.

 4.4. a) Ela falava: oração coordenada assindética
 contava tudo : oração coordenada assindética
 b) Ou o governo gasta menos: oração coordenada

sindética alternativa

 ou acabará dando com os burros n’água : oração
coordenada sindética alternativa

 c) As grandes árvores nem se mexem: oração coorde-
nada assindética

 pois não dão confiança a essa brisa : oração coor-
denada sindética explicativa

 mas as plantinhas miúdas ficam felizes : oração co-
ordenada sindética adversativa

 d) O major Camilo não ata: oração coordenada assin-
dética
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 nem desata : oração coordenada sindética aditiva
 e) A punição foi justa: oração coordenada assindética
 portanto não se queixe : oração coordenada sindé-

tica conclusiva
 f) Abra-me estas portas: oração coordenada assindética
 que eu a trarei : oração coordenada sindética expli-

cativa
 g) Não tinha experiência: oração coordenada assin-

dética
 mas boa vontade não lhe faltava : oração coorde-

nada sindética adversativa
 h) Um cachorro talvez rosnasse: oração coordenada

assindética
 ou mordesse : oração coordenada sindética alter-

nativa
 i) A árvore provavelmente estava meio podre: ora-

ção coordenada assindética
 pois o vento a derrubou : oração coordenada sin-

dética explicativa

  5.5. a) A mulher tentou passar : oração coordenada assin-
dética

 porém sua passagem foi barrada : oração coorde-
nada sindética adversativa

 b) A ordem era absurda: oração coordenada assindética
 entretanto ninguém protestou : oração coordenada

sindética adversativa
 c) As folhas, no inverno, amarelecem: oração coorde-

nada assindética
 e caem : oração coordenada sindética aditiva

 ou ficam inativas : oração coordenada sindética al-ternativa
 d) Netuno é deus do mar : oração coordenada assin-

dética
 mas Baco tem afogado mais gente : oração coorde-

nada sindética adversativa
 e) Não te queixes: oração coordenada assindética
 que há outros mais infelizes : oração coordenada

sindética explicativa
 f) O dia é belo: oração coordenada assindética
 esplende ao sol a baía : oração coordenada assindética

 os aviões rumorejam : oração coordenada assindé-
tica

 passam mulheres perfumadas : oração coordenada
assindética

 g) Os verdadeiros mestres não só ensinam: oração
coordenada assindética

 mas também educam : oração coordenada sindéti-
ca aditiva

 h) O acusado não é criminoso: oração coordenada
assindética

 logo, será absolvido : oração coordenada sindética
conclusiva

 i) Ora se esconde: oração coordenada sindética al-
ternativa

 ora ressurge : oração coordenada sindética alterna-
tiva

 ora se inclina : oração coordenada sindética alter-
nativa

 j) Ela é rica: oração coordenada assindética
 poderia exibir roupas finas : oração coordenada as-

sindética
 no entanto veste-se com simplicidade : oração co-

ordenada sindética adversativa
 k) A atmosfera oleosa não arejava o peito: oração co-

ordenada assindética
 antes sufocava : oração coordenada sindética ad-

versativa
 l) O Sol não somente iluminava a Terra: oração coor-

denada assindética
 mas ainda lhe dá calor e vida : oração coordenada

sindética aditiva

 6.6. (4) Deus é amor, portanto Ele nos amaportanto Ele nos ama.
 (1) A água evapora-se  e forma as nuvens e forma as nuvens.
 (5) Ela devia estar triste,  pois não sorriu uma só pois não sorriu uma só

vezvez.
 (3) Ou ele se rende ou será mortoou será morto.
 (2) A vida o arrocha,  mas Tomé não afrouxa mas Tomé não afrouxa.
 (5) Não reclame de seus pais, que ninguém no mun-que ninguém no mun-

do é perfeitodo é perfeito.
 (3) Alguns ora aplaudiam,  ora vaiavam os oradores ora vaiavam os oradores.

  1.1. a) O meteorologista avisou (P)(P) que o ano seria chu-
voso (S)(S).

  b) Chegaram as grandes máquinas (P)(P) que iam aplai-
nar o terreno (S)(S).

 c) Enquanto o patrão viveu (S)(S), a empresa prosperou
(P)(P).

  2.2. a) Respondi-lhe que não era poeta.
 b) Se o Nilo secar amanhã de manhã, o Egito morrerá

amanhã à noite.
 c) Conto com vossemecê, e creia que tem em mim

um amigo.

 d) Os olhos, que eram travessos, zeram-se murchos.
 e) Assegurou-me que viajaria, mas não me disse

quando ia voltar.

 3.3. b) Há umas plantas [que nascem] [e crescem depres-
sa], outras [são tardias e pecas].

c) Peça-lhe [que viva], [que se case] [e que me esqueça].
 d) [Quando se trabalha] [e se tem esperança], a feli-

cidade mora em nós.
 e) [Chovesse] [ou zesse sol], o Major não faltava.
 f) Não haverá ninguém no cais, [porque é tarde] [e

faz frio lá fora].
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  4.4. (1) Reconheço  que agi mal que agi mal.
 (3) Quando me retireiQuando me retirei, já era noite fechada.
 (1) É conveniente que fiques aquique fiques aqui.
 (3) Quero isto  porque é justo porque é justo.
 (2) Há plantas que são venenosasque são venenosas.
 (2) Pedra que rolaque rola não cria limo.

  5.5. a) O senhor necessita de ajudade ajuda?
 b) O homem estudiosoestudioso penetra o mistério das coi-

sas.

 c) Pratiquemos ações enobrecedorasenobrecedoras.
 d) É indispensável a presença e a participação delesa presença e a participação deles

nos debatesnos debates.
 e) Meu pai não se opõe à minha viagem à Europaà minha viagem à Europa.
 f) Alimentas um ideal inatingível e utópicoinatingível e utópico.

 6.6. a) Evitemos palavras que ofendemque ofendem.
 b) O professor pediu  que os alunos  que os alunos colaborassemcolaborassem.
 c) Ninguém impede que permaneçaisque permaneçais aqui.
 d) As aves buscam os ninhos  assim que escurece assim que escurece.
 e) Quando chegamosQuando chegamos,  a multidão se alvoroçou.
 f) O comandante exortava os soldados que lutassemque lutassem 

contra os invasores.
 g) Em princípio, sou favorável ao que pedes tão insis-ao que pedes tão insis-

tentementetentemente.
 h) Quando me Quando me aproximeiaproximei, eles se calaram.
 i) Será necessário que compareçamosque compareçamos à reunião.
 j) É imprescindível que todos colaboremque todos colaborem nesta cam-

panha.
 k) O médico advertiu-a de  que a doença era grave que a doença era grave.
 l) Cerca-o uma corte que adula e exploraque adula e explora.
 m) Admitia-se que existiam seres vivosque existiam seres vivos na Lua.

 1.1. a) Parecia impossívelque máquinas tão pesadas vo-que máquinas tão pesadas vo-

assemassem.
 b) Interessa a todos que os preços baixemque os preços baixem.
 c) O porteiro impediu que os retardatários entrassemque os retardatários entrassem.
 d) Constatei que existia em mim forças que existia em mim forças antagônicasantagônicas.

 e) Os pais não se opunham a que a filha se casasseque a filha se casasse
com o pugilistacom o pugilista.

 f) O funcionário se queixa de que o chefe o perseguede que o chefe o persegue.
 g) À noite, tive conhecimento de que meus primosde que meus primos

haviam chegadohaviam chegado.
 h) Eu estava convicto  de que o acusado era inocente de que o acusado era inocente.

 2.2. Aconteceu que faltou luz.
 Sabe-se que o ouro é dúctil.

 3.3. Parece que ele é surdo.

  4.4. a) Sabemos [que o calor dilata os corpos.] ODOD

 b) [Acreditava-se] que o homem chegaria à Lua. SS

 c) Convém [que obedeças aos ditames da razão.] SS

 d) Ignoramos [quando ocorreu o acidente.] ODOD

 e) É provável [que os egípcios tenham inventado a
fabricação do vidro.] SS

 f) É fato inconteste [que a civilização grega inuen -ciou a romana.] S S
 g) Ninguém lhe perguntou [donde vinha.] ODOD

 h) Foi decidido [que não haveria discursos durante o
banquete.] SS

 i) Seja dito, a bem da verdade, [que Rafael não men-
tia.] S S

 j) Admitamos [que o mundo acabe amanhã.]  OD OD

 k) Creio [que a grande paixão de Childe foi o Egito.]
ODOD

  5.5. Tenho a certeza [de que Sérvulo irá ajudá-la muito.]CNCN
 Joana agarrava-se loucamente à esperança [de que

Dedé haveria de voltar.]CNCN
 Eles agora se convenceram [de que o estudo é indis-

pensável.] OIOI
 Margarida lembrou-se [de que o relógio estava atrasa-

do.] OIOI
 Eles agora estão convencidos [de que o estudo é in-

dispensável.] CNCN

  6.6. a) (2) e) (5) h) (7) k) (6)
 b) (1) f) (1) i) (6) l) (4)
 c) (4) g) (3) j) (5) m) (5)
 d) (3)

  7.7. No portão da casa havia o aviso: “Nosso cão não é
seu amigo.”

 8.8. Resposta pessoal.

 9.9. oração principal – substantiva objetiva direta – subs-
tantiva subjetiva

  10.10. O pescador subaquático está agora estendido na rel-

va: oração principal
 ninguém sabe : oração principal coordenada assindética
 se ele dorme : oração subordinada substantiva objeti-

va direta
 ou perdeu os sentidos : oração objetiva direta coorde-

nada alternativa à oração anterior

 11. 11. a) Os brancos tinham como dogma que de outra ma-
neira não se levavam pretos.

 oração subordinada substantiva objetiva direta
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 b) Cada vez mais me convenço de que a guerra é
uma estupidez.

 oração subordinada substantiva objetiva indireta
 c) Parecia-nos que um santuário estava sendo profa-

nado.
 oração subordinada substantiva subjetiva
 d) O rei o persuadiu a que aceitasse o cargo.
 oração subordinada substantiva objetiva indireta
 e) O público insistiu em que não se retirava.
 oração subordinada substantiva objetiva indireta
 f) Ninguém pergunta ao retirante [donde vem] [nem

para onde vai.]
 oração subordinada substantiva objetiva direta/ 

oração subordinada e coordenada.
 g) E nunca se sabia [como], [quando] [e com que ar-

mas ia atacar.]
 oração subordinada substantiva objetiva dire-

ta/ oração subordinada coordenada substantiva
objetiva direta/ oração subordinada coordenada
substantiva objetiva direta

 h) A notícia corria de boca em boca: íamos ter um
circo na cidade.

 oração subordinada substantiva apositiva

 i) Não importa [que só tenha quinze anos] [e se ache
feia.]

 oração subordinada substantiva subjetiva/ oração
subordinada coordenada substantiva subjetiva e

coordenada à oração anterior.
 j) Rômulo não se opôs [a que o lho vendesse a

casa] [e fosse morar no Rio.]
 oração subordinada substantiva objetiva indireta/

oração subordinada substantiva objetiva indireta,
coordenada à oração anterior.

 1.1. a) Mal podia encobrir a tristeza [que o minava.]
 b) Nem tudo [que reluz] é ouro.
 c) São amiguinhas [a quem quero bem.]
 d) Amo a vida por tudo [quanto ela me dá.]
 e) O presente é a bigorna [onde se forja o futuro.]

 f) A dor [que se dissimula] dói mais.
 g) Há certas aranhas [cujas teias parecem os de prata.]
 h) Não houve labor [a que se eximisse.]
 i) A maneira [como a receberam] era um aviso.
 j) Neste caminho encontra-se o tesouro [pelo qual

tantas almas estremecem.]

 2.2. a) Ela tem um olhar fascinantefascinante.
 b) Mauro tem atitudes irritantesirritantes.
 c) Existem gases mortíferosmortíferos.
 d) Há insetos transmissores de doençastransmissores de doenças.

 3.3. (1) Este é um mal queque tem cura.
 (1) Não sabem o queque querem.
 (2) Confesso queque errei.
 (2) Não é justo queque o magoes.

 4.4. a) A mãe, [que era surda,] estava na sala com ela. EE
 b) Ela reparou nas roupas curiosas [que as crianças

usavam.] RR

 c) Ele próprio desculpou a irritação [com que lhe fa-
lei.] RR

 d) Ele pôs-se a contar velhos casos, [em que não
achei graça.] EE

 e) Tem nas faces o branco das areias [que bordam o
mar.] RR

 f) Esse professor [de quem falo] era um homem ma-
gro e triste. RR

 g) O instinto moral é a razão em botão, [a qual se de-

senvolve com o tempo, experiência e reexão.]EE
 h) O velho pajé, [para quem são estas dádivas], as

recebe com desdém. EE
 i) Onde está a vela do saveiro [que o mar engoliu]? RR
 j) Por que estará de implicância comigo, [que nunca

lhe pisei nos calos]? EE
 k) Passamos por muitos trechos [onde nem estrada

havia.] RR
 l) A máquina mais complicada [que ele conhecia]

era o monjolo. RR
 m) O homem pôs-se a olhar as laranjeiras, [cujos galhos

sem folhas pareciam arranhar o céu cinzento.]EE
 n) Estavam ainda ali no chão as cascas dos ovos [pe-

los quais o orador fora atingido.] RR
 o) Enviamos-lhes roupas, alimentos, remédios e ou-

tras coisas [de que precisavam.] RR
 p) Apenas um homem, [de quantos assistiam à cena,]

soltou uma risada. EE
 q) O vulcão, [que parecia extinto], voltou a dar sinal

de vida. EE

 5.5. b) objeto direto j) sujeito
 c) objeto indireto k) adjunto adverbial
 d) adjunto adverbial l) objeto direto
 e) sujeito m) adjunto adnominal
 f) objeto indireto n) agente da passiva
 g) sujeito o) objeto indireto
 h) predicativo do sujeito p) sujeito
 i) objeto direto q) sujeito

  6.6. a) que ela mesma fizera na máquina: oração subordi-
nada adjetiva restritiva

 que costurava tão bem : oração subordinada adje-
tiva explicativa
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 b) que trabalham demais: oração subordinada adjeti-
va restritiva

 e não progridem : oração subordinada coordenada
adjetiva restritiva

 c) que é Pai de todos: oração subordinada adjetiva
explicativa

 que ela tivera : oração subordinada adjetiva restriti-
va

 7.7. a) Oração subordinada adjetiva restritiva / objeto in-

direto b) Oração subordinada adjetiva restritiva / adjunto
adverbial de lugar

 c) Oração subordinada adjetiva explicativa / objeto
indireto

 d) Oração subordinada adjetiva restritiva / objeto in-
direto

 8.8. a) Ainda estavam no chão os cacos de vidro com oscom os
quais o garoto nos quais o garoto nos alvejaralvejaraa.

 b) Fizeram-lhe graves acusações, das quais ele se de-das quais ele se de-
fendeu com veemência e fendeu com veemência e coragemcoragem.

 c) Encontrou-se um velho colete, em cujo bolso ha-em cujo bolso ha-
via moedas de ourovia moedas de ouro.

 d) Havia, no colégio, frequentes reuniões, a que (oua que (ou
às quais) apenas alguns às quais) apenas alguns pais compareciampais compareciam.

 e) No jardim havia canteiro oridos, por entre ospor entre os
quais crianças perseguiam borboletasquais crianças perseguiam borboletas.

 f) Este é um problema difícil que exige competênciaque exige competência
e recursos para resolvê-loe recursos para resolvê-lo.

 g) O povo fez questão de empurrar a carreta sobre asobre a
qual estava o féretroqual estava o féretro.

 h) Era um estudante que eu conheci num carnaval ee
de quem me tornei amigode quem me tornei amigo.

 i) Entrei numa pequena loja em cujas prateleiras seem cujas prateleiras se
enfileiraenfileiravam objetos dvam objetos de artesanatoe artesanato.

 9.9. a) A casaem que moramosem que moramos é modesta, mas aconche-
gante.

 b) O festival a que assistirei hoje à noitea que assistirei hoje à noite conta com a
participação de artistas famosos.

 c) As tintas com que se matizavam os tecidoscom que se matizavam os tecidos eram
extraídas dos vegetais.

 d) A montanha de cujo cimo se descortinava o marde cujo cimo se descortinava o mar  
era alta e arborizada.

 e) O lago em cujas margens eu costumava brincarem cujas margens eu costumava brincar 
era grande e límpido.

 f) O ocial com quem Nair com quem Nair simpatizavsimpatizavaa foi transferi-
do para Brasília.

 g) O local a que tínhamos chegadoa que tínhamos chegado era inóspito,
agressivo.

 h) As ores com que mandei tecer uma grinaldacom que mandei tecer uma grinalda 
eram de Barbacena.

 i) Os animais a que o professor se referiua que o professor se referiu são da or-
dem dos primatas.

  10.10. a) Luís Filipe começou a falar sobre alguns casos difí-

ceis: oração principal

 que apareceram no hospital : oração subordinada
adjetiva restritiva

 mas a verdade é: oração coordenada sindética ad-
versativa

 que eu não o ouvia: oração subordinada substanti-
va predicativa

 b) Não interrompemos: oração principal; a quem nos
louva: subordinada objetiva direta;

 mas (interrompemos) aos: oração coordenada ad-
versativa; que nos censuram: oração subordinada
adjetiva restritiva

 ou (que) nos acusam: oração adjetiva restritiva e
coordenada

 ou contradizem: oração subord. adjetiva restritiva
e coordenada

 c) Você, aconselhe-o: oração principal
 que é íntimo dele: oração subordinada adjetiva ex-

plicativa
 a que desista de tão arriscado empreendimento:

oração subordinada substantiva objetiva indireta

  11.11. a) Os tiranos, a cujo poder o povo se submetiaa cujo poder o povo se submetia, eram
soberbos e cruéis.

 b) Atravessamos o jardim e dirigimo-nos à piscina, àà
beira da qual nos sentamosbeira da qual nos sentamos.

 c) Por m, desemboquei numa rua larga, com muitas
árvores, através das quais se avistava o maratravés das quais se avistava o mar.

 d) Percebi nas suas palavras uma benevolente ironia
que no fundo escondia, contudo, uma indisfarçá-que no fundo escondia, contudo, uma indisfarçá-
vel tristezavel tristeza.

 e) O índio olhou, depois, as echas cruzadas na pa -rede, perante as quais duas vezes baixou e ergueuperante as quais duas vezes baixou e ergueu
a cabeçaa cabeça, como para aprovar a presença delas ali.

 f) A peça de teatro – a cujo ensaio assistia cujo ensaio assisti – é da au-
toria de um aluno desta escola.

 g) Volutas de fumaça subiam languidamente das me-
sas, em torno das em torno das quais pessoas conversavam ani-quais pessoas conversavam ani-
madamentemadamente.

  12.12. Agora as ruas estreitas iam cando para trás, a igreja,
também o cemitério, diante de cujo portão, havia o
umbuzeiro.

  13.13. a) Pelos equipamentos de quede que dispõe, este hospital é
considerado o melhor do país.

 b) A estátua da fonte é uma criança nua, em cujaem cuja ca-
beça os passarinhos pousam.

 c) Os amigos de Lauro eram justamente aqueles comcom
os quaisos quais as mães não queriam que seus lhos brin-
cassem.

14.14. oração principal – oração subordinada adjetiva restri-
tiva – oração subordinada substantiva objetiva dire-
ta.
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 1.1. b) Chegamos à fazenda antes que anoitecesseantes que anoitecesse.
 c) Não lhe telefonei por ter esquecidopor ter esquecido.
  d) Enquanto se retiravam Enquanto se retiravam, os soldados davam tiros

para o ar.

  2.2. (6) Minha mão tremia tanto que mal podia escrever.
 (3) Joel acompanhou a irmã, embora estivesse can-

sado.
 (11) Onde há fumaça, há fogo.
 (8) À medida que subimos, o ar se rarefaz.
 (7) Fiz-lhe sinal para que não insistisse.
 (1) Os detentos fugiram da penitenciária porque

eram maltratados.
 (10) Ali vivíamos felizes, sem que ninguém nos per-

turbasse.
 (2) “Envelheçamos como as árvores fortes envelhe-

cem!”
 (5) “Por que não foi lá ontem, como me tinha dito?”
 (9) “Ia escurecendo quando entrou em casa.”
 (4) “Se Deus não guarda a cidade, em vão a sentine-

la vigia.”

 3.3. (1) A raposa, como não pudesse alcançar as uvas,

desdenhou-as. (4) “Não venham colheitas fartas e serei mais um
vencido pela fatalidade das coisas.”

 (11) “As tuas saudades cam onde deixas o coração.”
 (8) “Quanto mais os arredava, mais eles persevera-

vam.”
 (1) “Como o assunto estivesse reduzido a cinzas,

calamo-nos.”
 (4) “Tivesse tua mãe vindo dar-te adeus e talvez tudo

se arranjasse.”
 (3) “Por mais leve que pisasse, seus passos reboa-

vam.”
 (9) Depois que veio para a cidade, a vida dele mudou.
 (5) A geada, como se sabe, é a grande inimiga da

lavoura.
 (4) Chame o sacerdote, se você quiser, contanto que

o doutor também venha.
 (10) O ladrão entrou no prédio sem que o porteiro

percebesse.
 (2) Os políticos prometem mais do que realizam.

 (7) Nas estradas há acostamentos, a m de que os
veículos não parem na pista.

 (6) Tão violenta foi a tromba-d’água de ontem que
arrastou carros e ônibus.

 (9) Inquieto estará o nosso coração enquanto não
descansar em Deus.

 (9) Mal girei a chave da fechadura, senti a respiração
de alguém atrás de mim.

 (8) À proporção que as plantas crescem, suas raízes
se aprofundam.

 (2) Joana saiu de casa alegre como quem vai a uma
festa.

 (3) “O fogo, mesmo que venha chuva grossa, quei-
mará a noite inteira.”

 (5) Conforme havíamos previsto, as safras este ano
foram boas.

 (6) Empregados e patrões chegaram a um acordo, de
maneira que não houve greve.

 (1) Neste rio não existem peixes, pela simples razão
que a poluição os matou.

 (3) “Ainda que o corpo doa, tenho de me levantar.”
 (4) “Mas, se iniciou o gesto, não chegou a completá-lo.”
 (3) “Um pouco que alguém se aproxime e já sente

odores.”
 (2) “Havia seiva em tudo como há sangue em nosso

corpo.”

 4.4. Como não distinguem as coresComo não distinguem as cores, eles não poderão ser
bons fotógrafos.

 Eles não poderão ser bons fotógrafos, visto não distin-visto não distin-
guirem as coresguirem as cores.

 Eles não distinguem as cores, por isso não poderãopor isso não poderão
ser bons fotógrafosser bons fotógrafos.

 Eles não poderão ser bons fotógrafos por não distin-por não distin-guirem as coresguirem as cores.

 5.5. “Em poucos anos o consumo mundial de borracha
centuplicou, e como só havia seringueiras na Ama-
zônia, a exportação do látex trouxe a Manaus uma
fortuna fabulosa.”

  6.6. (3) O retorno da nave espacial à Terra fez-secomocomo
fora previstofora previsto.

 (1) Como a Lua ainda não tinha surgidoComo a Lua ainda não tinha surgido, tudo estava
imerso na escuridão.

 (3) Como sempre aconteceComo sempre acontece, o tempo sepultou a me-
mória do grande morto.

 (2) Suas palavras soaram no recinto como chicotadascomo chicotadas.
 (3) Se você gosta mesmo dele, como dizcomo diz, por que o

ofende?
 (2) “Lá saiu o Dr. Rui, apressado como quem vaicomo quem vai

apagar fogoapagar fogo.”
 (2) O carro andava aos trancos, como se o motoristacomo se o motorista

estivesse bêbedoestivesse bêbedo.
 (3) O terremoto fora violentíssimo, como atestavamcomo atestavam

os escombros de casas destruídasos escombros de casas destruídas.

  7.7. Miguel tentará consertar o carro, mesmo quemesmo que não en-
tenda muito de mecânica.

 Miguel tentará consertar o carro, apesar deapesar de não en-
tender muito de mecânica.

 Miguel tentará consertar o carro, ainda queainda que não en-
tenda muito de mecânica.
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 8.8. (2) Desde que cheguei aquiDesde que cheguei aqui, não houve nenhum
progresso.

 (3) Poderás fazer sucesso, desde que saibas falardesde que saibas falar.
 (1) Desde que não sabes lerDesde que não sabes ler, eu vou ler em teu lugar.

 9.9. Com “Poderás fazer sucesso, desde que saibas falar”
porque ambas são orações adverbiais condicionais.

  10.10. condicional – concessiva – causal – consecutiva

  11.11. Na outra pista vinha um caminhão cheio de luzes
como um dragão chamejantecomo um dragão chamejante.

 Na outra pista vinha um caminhão cheio de luzes taltal

qual um dragão chamejantequal um dragão chamejante.

  12.12. a) (se) oração subordinada adverbial condicional
 b) (se) oração subordinada adverbial condicional
 c) (mesmo que) oração subordinada adverbial con-

cessiva
 d) (para que) oração subordinada adverbial nal

  13.13. ainda que – mesmo que – nem que. Oração subordi-
nada adverbial concessiva.

  14.14. Algum dia hei de casar com Beatriz,exceto seexceto se houver
onça no caminho.

 Algum dia hei de casar com Beatriz, fora sefora se houver
onça no caminho.

 Oração subordinada adverbial condicional hipotética

  15.15. Por mais que nos Por mais que nos esforcemosesforcemos, muitas vezes não con-
seguimos alcançar o nosso objetivo.

 16.16. Respostas pessoais.

  17.17. Por temerem que o santo os castigassePor temerem que o santo os castigasse os meninos
iam brincar longe.

  18.18. Alternativa d.

  19.19. a) A proposta era muito tentadora para que pudésse-
mos recusá-la.

 b) As lembranças são vivas demais para que eu as
possa esquecer.

  20.20. Resposta pessoal.

  21.21. Resposta pessoal.

  22.22. a) Não contarei isto a ninguém: oração principal
para que não digam: oração subordinada adver-
bial nal

 que eu invento qualidades: oração subordinada
substantiva objetiva direta

 que não tenho: oração subordinada adjetiva restritiva
 b) Ela falou de minha mãe com tanta saudade: oração

principal
 que me cativou logo: oração subordinada adver-

bial consecutiva
 posto que me entristecesse: oração subordinada

adverbial concessiva
 c) Observava: oração principal
 como ele torneava: oração subordinada substanti-

va objetiva direta
 ou esculpia a madeira: oração subordinada subs-

tantiva objetiva direta, coordenada.
 d) Por duas vezes senti o cavalo tão próximo: oração

principal
 que (...) tinha certeza de que poderia tocá-lo: ora-

ção subordinada adverbial consecutiva. De que po-

deria tocá-lo: subordinada completiva nominal. se estendesse a mão: oração subordinada adver-
bial condicional

  23.23. a) hipótese
 b) causa
 c) concessão
 d) consequência

  24.24. Ainda haverá quem diga que o comércio enriquece à
custa do produtor, como a erva parasita vive a expen-
sas da árvore?

  1.1. a) Seria muito ruim para nós divulgar falsidadesdivulgar falsidades.  b) Economizei dinheiro para adquirir um adquirir um gravgravadorador.
 c) A vantagem deles é conhecer todos os segredos daconhecer todos os segredos da

selvaselva.

  2.2. (3) Aconselharam-me a desfazer o noivadoa desfazer o noivado.
(6) Todos conheciam a mania de Laura: empenharempenhar

 joias joias.
(1) Depende de V. Sa. libertar esses presoslibertar esses presos.

 (5) Um de seus passatempos é colecionar seloscolecionar selos.

 (4) Parti com a doce esperança de encontrar meude encontrar meuamoramor.
 (2) Lamento ter perdido essa oportunidadeter perdido essa oportunidade.

  3.3. Não podia demorar-me, sob pena de perder o sob pena de perder o aviãoavião.
consecutiva

 Retirei-me discretamente, sem ser percebidosem ser percebido. modal
 É difícil curar um mal sem lhe conhecer as causassem lhe conhecer as causas.

condicional
  Ao Ao clarear clarear o o diadia , descemos da montanha. temporal
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 Não pude viajar por ter perdido o dinheiropor ter perdido o dinheiro. causal
 Tirou o cachimbo da boca a fim de poder falara fim de poder falar. nal

Apesar de ser mais Apesar de ser mais fracofraco, Davi matou Golias. conces-
siva

 4.4. (2) Aumentando-se a produçãoAumentando-se a produção, a exportação cres-
cerá.

 (1) Vendo-se perdidoVendo-se perdido, o toureiro gritou por socorro.
 (4) Chegando ao alto da árvoreChegando ao alto da árvore, sacudiu-a fortemen-

te.
 (3) Matou as formigas esmagando-as com o calca-esmagando-as com o calca-

nharnhar.

  5.5. (4) Terminado o almoçoTerminado o almoço, comentamos as notícias do
dia.

(1) Ofendido pelo empregadoOfendido pelo empregado, o patrão descontro-
lou-se.

(2) ) Mesmo picMesmo picado por ado por uma juma jararaararacaca, o novilho não
morreu.

 (3) Instituída a pena de morteInstituída a pena de morte, o crime diminuiria?

 6.6. Incumbiram-me de apascentar um rebanho de ove-de apascentar um rebanho de ove-
lhaslhas.

 7.7. a) Assim que o capitão hasteou a bandeiraAssim que o capitão hasteou a bandeira, cantou-
se o Hino Nacional.

b) Hoje cedo, quando fui ao quintalquando fui ao quintal, surpreendi a pe-
reira toda orida.

 c) Se precisarSe precisar, iremos nós mesmos.
d) Como previ uma recepção friaComo previ uma recepção fria, não fui visitá-lo.

e) À beira da estrada, vimos crianças que que empinavaempinavammpapagaiospapagaios.
f) Os moradores de um edifício em chamas, se (ouse (ou

quando) saltassem das janelasquando) saltassem das janelas, deveriam cair em
redes protetoras.

g) Não os deixei em paz enquanto eles não se deci-enquanto eles não se deci-
diramdiram.

h) Então você se apaixonou pela moça antes de a terantes de a ter
conhecidoconhecido.

 i) Nos eclipses, a Lua escurece porque entra no coneporque entra no cone
de sombra da Terrade sombra da Terra.

j) Dizem os retirantes que passaram muitas priva-que passaram muitas priva-
ções na cidade grandeções na cidade grande.

 8.8. a) oração subordinada substantiva subjetiva, reduzi-
da de innitivo

b) oração subordinada substantiva objetiva, reduzida
de innitivo direta

 c) oração subordinada adjetiva, reduzida de gerún-
dio

 d) oração subordinada adverbial temporal, reduzidade gerúndio; sub. completiva nominal
 e) oração subordinada subjetiva, reduzida de inniti -

vo
 f) oração subordinada substantiva objetiva indireta,

reduzida de innitivo
 g) oração subordinada completiva nominal, reduzida

de innitivo
 h) oração subordinada substantiva apositiva, reduzi-

da de innitivo

 i) oração subordinada adverbial causal, reduzida de
gerúndio

 j) oração subordinada adverbial concessiva, reduzi-
da de innitivo

 k) or. sub. substantiva completiva nominal, red. de
inf.; or. subst. compl. nominal.

  9.9. substantiva subjetiva – substantiva objetiva direta

  10.10. a) oração subordinada reduzida de innitivo adver-
bial causal

 b) oração subordinada reduzida de innitivo substan -
tiva objetiva direta

c) oração subordinada reduzida de particípio adver-
bial causal

 d) oração sub. reduzida de particípio subjetiva
 e) oração subordinada reduzida de innitivo adver -

bial condicional
 f) oração subordinada reduzida de innitivo adver -

bial consecutiva
 g) oração subordinada reduzida de innitivo substan -

tiva completiva nominal
 h) oração subordinada reduzida de innitivo substan -

tiva predicativa
 i) oração subordinada reduzida de particípio adjetiva
 j) oração subordinada reduzida de innitivo objetiva

direta
 k) oração subordinada reduzida de innitivo substan -

tiva subjetiva
 l) oração subordinada reduzida de innitivo subst.

completiva nominal

 11. 11. (3) “Aconselhou-me a não o lera não o ler.”
(1) “Faz mal a Marcoré ver mãe e avó desunidasver mãe e avó desunidas.”
(3) “Exortou-me a botar a mão na consciênciaa botar a mão na consciência.”

 (4) “Sou avesso a derramar sangue humanoa derramar sangue humano.”
 (4) Eu estava com sede e curioso de experimentarde experimentar

aquela bebidaaquela bebida.
 (2) A Funai informou ter demarcado a reserva indí-ter demarcado a reserva indí-

genagena.
 (1) “É uma obrigação pagar a dívida ao velhopagar a dívida ao velho.”
 (3) Muitos preferem morrer lutando a viver sem li-a viver sem li-

berdadeberdade.
 (4) “O treinador do clube observava o interesse do

rapaz em melhorar o nado em melhorar o nado livrelivre.”

 12. 12. a) xingarem-se à distância;
 b) de se moverem.

  13.13. a) Correndo tudo bemCorrendo tudo bem, chegaremos antes do sol posto.
b) Ao nos Ao nos ver (ou Vver (ou Vendo-nos)endo-nos), correu a nosso encon-

tro. c) Sendo a rua estreitaSendo a rua estreita, os namorados falavam-se das
janelas.

 d) Acreditamos haver outras soluções possíveishaver outras soluções possíveis parapara
o problema dos transporteso problema dos transportes.

 e) Divulgada a notícia pela imprensaDivulgada a notícia pela imprensa, houve na cida-
de manifestações de desagrado.

f) Tenho consciênciade ter agido corretamentede ter agido corretamente.
 g) Diz-se haver nos diademas dos reis mais espinhoshaver nos diademas dos reis mais espinhos

do que rosasdo que rosas.
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 h) Noticia-se terem sido encontrados por um terem sido encontrados por um garim-garim-
peiro de Goiás dois peiro de Goiás dois grandes diamantesgrandes diamantes.

 i) Descobri, atônito, estar contribuindo para a mi-estar contribuindo para a mi-
nha própria ruínanha própria ruína.

 j) Foste punido por não teres seguido os conselhospor não teres seguido os conselhos
de teus paisde teus pais.

  14.14. a) Mesmo tendo vivido nesta cidade desde criançaMesmo tendo vivido nesta cidade desde criança ,
ainda não lhe conheces os arredores?

 b) Posta em práticaPosta em prática,  esta doutrina seria a solução de
muitos problemas sociais.

 c) VVencendo-se com encendo-se com perigoperigo, triunfa-se com glória.
 d) Os jovens, por não terem ainda ideias claras epor não terem ainda ideias claras e

definidasdefinidas, utuam à mercê de múltiplas correntes
losócas.

 e) É absurdo deixarem-se criminosos em pazdeixarem-se criminosos em paz até que
eles resolvam emendar-se sozinhos.

 f) Lembro-me de ter achado estranha aquela casater achado estranha aquela casa.
 g) Sugeri comermos o peixe no almoçocomermos o peixe no almoço.

h) Na ilha vi milhares de asas obscurecendo o solobscurecendo o sol.
 i) Pelo caminho ouvi repetirem a música do filmerepetirem a música do filme.

j) O rádio espalhou a notícia, confirmada depois pe-confirmada depois pe-
los jornaislos jornais.

 k) Às vezes acontecia encontrarem alguma jaca ma-encontrarem alguma jaca ma-
duradura e então era aquela festa.

 l) A vida é um palco: acabada a representação eacabada a representação e
cerradas as cortinascerradas as cortinas, só restarão dois personagens,
você e Deus.

15.15. “O divertimento dele era decepar cabeça de saúvadecepar cabeça de saúva.”
 Recusei-me a assinar o papel em brancoa assinar o papel em branco.
 “Repetindo o gesto do capelão...”

 16. 16. a) Causou estranheza o fato de seus corpos flutua-o fato de seus corpos flutua-
rem no espaçorem no espaço.

 b) Foi por ter montado cavalo xucropor ter montado cavalo xucro que Saul que-
brou a perna.

 c) O rádio informa não haver previsão para o resta-não haver previsão para o resta-
belecimento do tráfego aéreobelecimento do tráfego aéreo.

d) Pescadores armaram terem visto um objeto voa-terem visto um objeto voa-
dor não identificadodor não identificado.

 e) O menino deveria ter uns dez anos e via-se terter
recebido boa educaçãorecebido boa educação.

 f) Helena parece não ter gostado da brincadeira denão ter gostado da brincadeira de
suas colegassuas colegas.

 g) Chegaram dois homens dizendo serem os legíti-serem os legíti-
mos donos daquelas terrasmos donos daquelas terras.

h) Das vinganças de Henrique Heine disse alguém
seremserem como as de Apolo, que de um talho arran-
cou a pele ao sátiro Marsias.

 i) Seria conveniente que não fosses à festa sem tesem te
vestires de acordo com a modavestires de acordo com a moda.

  17.17. a) Li no jornal umas notícias que depois averiguei
não terem fundamentonão terem fundamento.

b) Marquei consulta com o Dr. Clemente, um médico
que diziam ser muito bomser muito bom.

c) Todos esses edifícios, enormes e assustadores, que
parecem querer nos esmagarquerer nos esmagar, são a prova concre-
ta de uma falsa civilização.

 d) Guardei com amor esta carta, que dizes teres es-teres es-

crito num banco de jardimcrito num banco de jardim.
e) Dizem as crônicas que algumas pessoas armaramte-te-

rem visto cascavéisrem visto cascavéis dançando no peito do vereador.
 f) Referiu-me que uma freira, recentemente chegada,

lhe disse haver por lá sérios receioshaver por lá sérios receios de que se de-
agre nova guerra.

 g) O chefe do grupo considerou ser demasiado pe-ser demasiado pe-
rigosorigoso alguns dos homens arriscarem-sealguns dos homens arriscarem-se a entrar
naquela selva dominada por índios.

 h) A mesma pessoa que me disse ter o dito farmacêu-ter o dito farmacêu-
tico mudado de nometico mudado de nome armou, entretanto, ser deser de
ascendência italiana e já ter exercido a profissãoascendência italiana e já ter exercido a profissão
de escultorde escultor.

 i) Aquelas rochas atraem a atenção dos arqueólogos
por terem marcaspor terem marcas que se acredita serem vestígiosserem vestígios
de antiga de antiga civilizaçãcivilizaçãoo.

  18.18. Resposta pessoal.

  19.19. a) Depois que a leitura da peça terminou... b) ... que cultives boas amizades.
 c) Quando percebeu minha tristeza...

  20.20. a) ... participar do congresso.
 b) Terminada a recepção...
 c) Penso estar preparado para tudo.

  21.21. a) ... participar do congresso.
 b) Percebendo minha tristeza...
 c) Terminada a recepção...

  22.22. Se você consertar o carro... adverbial condicional
 Quando você consertar o carro... adverbial temporal

  23.23. a) ... que pulava o muro.
b) ... que foram comprados.

 c) ... que discutiam a situação.
 d) ... que procuravam emprego.

  1.1. Alternativasaa, bb, cc, ee.

  2.2. a) A terra era fértil, os rios [eram] piscosos e [era]
grande o número de animais.

 b) “A chuva havia parado, mas o vento não [havia
parado].”

 c) “À tarde houve cavalhadas e à noite [houve] quer-
messe.”
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 d) “Não se sabia como [ia atacar], quando [ia atacar]
e com que armas ia atacar.”

e) O candidato promete que, se [for] eleito, fará am-
plas reformas.

 f) Ela o atraía irresistivelmente, como o ímã [atrai] ao
ferro.

 g) Donde terá provindo a vida? Porventura [terá pro-
vindo] do acaso?

 3.3. a) Velhos prédios da Rua do Catete são uma ameaça
para os pedestres (pedaços de fachadas tombam no

passeio) e podem desabar a qualquer momento.
b) “Tudo que se pode ter de felicidade aqui debaixo

deste céu (fez um gesto de declamadora de cidade
pequena) a vida me deu.”

 d) “Tenho passado por boas, observei, e não me
consta que te houvesses interessado por mim.”

 e) Apesar da chuva e do campo enlameado – até
o meio-dia o jogo correu o risco de ser trans-
ferido –, a atuação das duas equipes agradou
bastante, sobretudo pelas boas jogadas de ata-
ques.

 f) “No bolso do capote, por que não confessar , ia
uma garrafinha de um horrível conhaque de
contrabando que eu arranjara em Pistoia.”

4.4. Resposta pessoal.

5.5. Resposta pessoal.

  1.1. a) Sua colaboração: objeto direto.
 Quero que colabore(m)que colabore(m): oração subordinada subs-

tantiva objetiva direta.
 b) Nossa participação: sujeito.
 É necessário que participemosque participemos: oração subordina-

da substantiva subjetiva.
 c) De sua ajuda: objeto indireto.
 Tenho necessidade de que me ajude(m)de que me ajude(m): oração

subordinada substantiva completiva nominal.

 d) A devolução do dinheiro: predicativo do sujeito. O mais importante é que devolvam o dinheiroque devolvam o dinheiro:
oração subordinada substantiva predicativa.

 e) O reconhecimento da verdade: aposto.
 Peço-te apenas uma coisa: que reconheça a verdadeque reconheça a verdade:

oração subordinada substantiva apositiva.

2.2. a) Seu José, que mora em minha rua, é ótimo contador.
 b) Temos novos funcionários, que foram aprovados

em concurso.
 c) Paulo é uma pessoa admirável, com quem sempre

podemos contar.

  3.3. a) Quando anoitece...
 b) ... para que o inquérito se realize.
 c) Embora seja agressivo...
 d) ... porque me faltaram dados.
 e) ... quando a festa estava terminando.

  4.4. a) temporal
 b) nal
 c) concessiva

 d) causal
 e) temporal

  5.5. (Sugestões)
 a) que é considerado indispensável
 b) a quem vocês se referem
 c) que acabei de ler
 d) em que nasci
 e) em que estudo

  6.6. a) O falante informa que seu irmão mora em Botuca-
tu e virá amanhã.

 b) Tenho mais de um irmão, entre eles há o que mora
em Botucatu. Só esse virá amanhã.

 1.1. A frase e). Não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo,
quando juntos.

 2.2. “De longe, por entre coqueiros, surge correndo uma
mulher vestida de calça e capa de borracha negra,
dessas de marinheiro; na mão, um cajado longo.

Não ouvem o que ela grita, devido ao vento, mas
sentem no bastão erguido um gesto de ameaça.
Seguem-na um padre e um tipo de barbas. Em se-
guida, os pescadores: velhos, moços e meninos.”
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3.3. a) Vaqueiros saltam em cima de cavalos; cavalos se
lançam atrás dos bois, que correm desabalados ca-
atinga adentro.

 b) Na cidade, vê-se o contrário do que acontece na
roça: as pessoas estão sempre muito apressadas.

c) Umas excursões levam ao norte, às praias de Cabo
Frio, onde a vida social é muito animada; outras
conduzem ao sul, a Angra dos Reis, lugar ideal
para a caça submarina.

 d) “Durante o ciclo da borracha, fora aquela legião de

rapazes para os seringais. Poucos voltaram. O Go-verno prometia mundos e fundos: terras, hospitais,
ordenado, médicos, escolas. E, no m, foi o que se
viu: os desgraçados voltaram como antigamente.
Roídos de beribéri, de maleita, magros, famintos.
Dinheiro, nem um tostão. E os arrebanhadores de
gente, ricos, com casa na cidade.”

4.4. O acordo

 Vestido como caçador, o homem caçava. Esta-
va metido no mais negro da oresta, e caçava. Mas
não procurava qualquer caça, não. Procurava uma
caça determinada, capaz de lhe dar uma pele que
aquecesse suas noites hibernais.

 E procurava. Procura que procura, eis senão
quando, numa volta da oresta, depara nada mais,
nada menos, que com um urso. Os dois se defrontam.
O caçador, apavorado pela selvageria do animal. O
animal, apavorado pela civilização em forma de rie

do caçador. Mas foi o urso quem falou primeiro:
 – Que é que você está procurando?
 – Eu, disse o caçador, procuro uma boa pele

com a qual possa abrigar-me no inverno. E você?
 – Eu, disse o urso, procuro algo que jantar, por-

que há três dias que não como.
 E os dois se puseram a pensar. E foi de novo o

urso quem falou primeiro:
 – Olha, caçador, vamos entrar na toca e con-

versar lá dentro, que é melhor.

 Entraram e, dentro de meia hora, o urso tinha o
seu almoço e, consequentemente, o caçador tinha o
seu capote.

 Moral: Falando, a gente se entende.

  5.5. a) A doença, a perda da esposa, a viagem do lho,
tudo o abatia.

 b) Falemos, amigos, de nossos sonhos e esperanças.
 c) Os artistas, alegres e realizados, recebiam seus

merecidos prêmios.
 d) Dirigiam-se às crianças, ou melhor, aos alunos da

quinta série.
 e) Os alunos do ensino médio partirão hoje; nós,

amanhã.

  6.6. a) Não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo, quan-
do juntos.

 b) Não há vírgula entre verbo e seus complementos.
 c) Não há vírgula antes da oração adverbial consecu-

tiva.

  7.7. a) Carlos, o professor está doente. Carlos é o vocati-
vo e professor , o sujeito.
Carlos, o professor, está doente. Carlos é o sujeito
e professor , o aposto.

 b) As meninas andavam pelas ruas tranquilas. As
ruas eram tranquilas.
As meninas andavam pelas ruas, tranquilas. As
meninas eram tranquilas.

  8.8. a) Após o ataque inimigo, os refugiados caminhavam
sem destino.

 b) Com muita sensibilidade, falava com as crianças
da turma.

  9.9. a) Muitos já tentaram descobrir a cura do câncer; as
diferentes pesquisas, no entanto, ainda não tive-
ram sucesso.

 b) Os paulistas armaram-se para o ataque, supondo
contar com a adesão dos outros estados;; após al-
guns combates, no entanto, foram desarmados.

 1.1. a) calados l) demasiado
 b) mau m) meio

 c) fraternos n) artista
 d) esmagados o) livro, desconhecidos
 e) inclusa p) passados
 f) perdido (ou perdidos) q) torrencial
 g) mesmo //mesma r) interrompidos
 h) recém-fundados s) carro

i) bonita t) irritantes
 j) dispostos u) devido
 k) sedutor/sedutora v) devidas

  2.2. a) mesma k) amputada
 b) meia l) preso

 c) quite, quites m) vistos ou vistas d) acompanhados n) levados, feroz
 e) possível o) anexa
 f) possível p) anexos
 g) possíveis q) tais
 h) importantes r) obrigada
 i) simpáticos s) uns
 j) emprestada t) proibida

  3.3. a) As matas foram bastante danicadas pelo fogo.
 b) A sala tinha bastantes carteiras, mas era meio escura.

Gram Listas 38 a 73.indd 56 11/27/08 2:43:44 PM



 

57 L   SINTAXESINTAXE

LISTALISTA

5353

 d) Salvo algumas plantas mais resistentes, as demais a
geada matou.

 e) Cinquenta casas, se tantas, formavam...
 g) Convidamos o maior número de amigos possível.

i) Prestaram-lhe honras devidas aos heróis.

4.4. a) vistos h) enegrecidos
 b) coberta i) tantos
 c) rápidas j) tantas
 d) próximas, todas k) sós
 (ou todo) l) tais quais

 e) alerta (ou alertas) m) conformes f) juntos (ou junto) n) aberto
 g) caro

5.5. a) permitida f) expostos
 b) escrita g) acompanhados
 c) Removidos h) considerado
 d) vindas i) emprestados
 e) observadas j) levada

  6.6. a) queimado concorda com umum.
 b) Concorda com o substantivo mais próximo.
 c) Sujeito composto por elementos de gêneros diversos.
 d) AgitadoAgitado concorda obrigatoriamente com marmar,

porque o vento é, por natureza, agitado. VaziasVazias:
concorda normalmente com praiaspraias.

 e) Próxima Próxima concorda com escola. PousadasPousadas concor-
da com o sujeito simples, volinhasvolinhas.

 f) Com pronome de tratamento, a concordância se
efetua com o sexo da pessoa referida.

 g) Objeto composto de elementos de gêneros diver-

sos. Concordância preferida: masculino plural.
 h) O adjetivo predicativo concorda em gênero e nú-

mero com o sujeito ironia.ironia.
 i) Adjetivo adverbial, usado como advérbio, ca in -

variável. O autor poderia ter usado “diretos”.

 j) AlertasAlertas. O autor preferiu o plural, considerando
“alerta” adjetivo. Poderia ter escrito “alerta” (ad-
vérbio).

  7.7. a) é bom f) Foram previstas
 b) úteis me foram g) Foi dada
 c) são devidas h) Foram gastos
 d) foi permitido i) foi esclarecido
 e) estão sendo vendidas j) esclarecida
 

8.8. a) altos, majestosos j) tristes e abatidos

 b ) belos/belas k) atenciosos
 c) deserta l) pouco
 d) arejados m) proibida
 e) sentados n) os mesmos
 f) desempregados o) preciso ou precisa
 g) soberanos p) claras
 h) autora q) sós
 i) limpas/limpos
 

9.9. a) os f) o
 b ) o g) os
 c) os h) as, o
 d) as i) os
 e) o

 10.10. a) seus g) quaisquer
 b) alguns, os quais h) bastantes, menos
 c) mesmas i) bastantes
 d) poucas j) bastante
 e) tantas k) sós
 f) própria

11.11. b) O governo mobilizou a polícia civil e a militar.
 c) O governo mobilizou as polícias civil e militar.

  1.1. alternativas a, b, c, e, f.

  2.2. (3) A dona de casa e mãe de família andaanda preocupa-
da com a alta dos preços.

 (1) A segurança e rmeza com que lhes respondi
deixoudeixou-os perplexos.

 (4) PassouPassou-me pela mente o rosto e a voz de minha
primeira professora.

 (2) A inveja, o ódio, a maldade humana armaráarmará cila-
das em teu caminho.

  3.3. alternativas a, b, c, d, e.

  4.4. a) sujeito simples: o verbo concorda com ele em nú-
mero e pessoa

 b) sujeito composto e verbo posposto
 c) sujeito composto e verbo anteposto
 d) sujeito composto e verbo anteposto

 e) verbo apassivado: concorda com o sujeito
 f) sujeito simples, concorda em número e pessoa
 g) sujeito composto, prevalece a primeira pessoa
 h) A concordância no plural é enfática, ideológica
 i) A concordância no singular é estritamente grama-

tical
 j) A conjunção  ou ou aqui indica exclusão
 k) Sujeito composto resumido por tudotudo

 l) O verbo concorda no singular, se não exprime re-
ciprocidade e se o numeral não for superior a um

  5.5. a) sujeito simples: verbo concorda em número e pessoa
 b) concordância com o pronome subentendido nósnós
 c) verbo concorda com o sujeito simples
 d) sujeito composto posposto: o verbo pode concor-

dar com o núcleo mais próximo.
 e) verbo na 3ª- pessoa do singular quando o sujeito é

indeterminado.
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 f) concordância normal com o sujeito composto
 g) O verbo concorda normalmente com o sujeito sim-

ples
 h) verbo apassivado: concorda com o sujeito
 i) o verbo concorda geralmente no plural com su-

jeito formado por núcleos no singular ligados por
nemnem

 j) o verbo concorda no singular quando o sujeito é
uma oração

 k) coletivo: concordância ideológica, enfática
 l) concordância normal com núcleo do sujeito no sin-

gular. (sucessão)

  6.6. Registraram-se – se trata – existam – conrmem

  7.7. a) visitam
 b) tinham
 c) deságua
 d) Restaram
 e) fazem-se
 f) desembarcavam (ou desembarcava)
 g) crescia, enrodilhavam-se
 h) tem-se
 i) elegestes
 j) condenaremos
 k) escreves
 l) sofreram
 m) nasceu ou nasceram, se rmou ou se rmaram,

haviam
 n) parece
 o) descia

 p) colaboravam
  8.8. a) contribuíram i) interessa
 b) existiam, haviam, começavam j) detinha-se
 c) quer k) é, falta
 d) Chegam l) voltaram
 e) veem m) impediram
 f) parece n) resultaram
 g) valem o) dependem
 h) interessam

  9.9. a) dê f) organizarem
 b) ca g) aumenta
 c) interessam h) surgissem
 d) determina i) sucederam
 e) vão, recebam j) tratava

10.10. Nas margens desse rio havia antigamente algumas tri-
bos selvagens.

 Nas margens desse rio existiam antigamente algumas
tribos selvagens.

 Nas margens desse rio encontravam-se antigamente
algumas tribos selvagens.

  11.11. alternativas a, d, f, g, k.

  12.12. Ouviram-se (A)
 Precisa-se (B)
 Trata-se (B)
 Tratam-se (A)
 responde (B)

 recorre-se (B)
 Depositaram-se (A)
 assistia (B)
 tratou-se (B)

  13.13. alternativas b, e, g, j, k, o, p.

  14.14. alternativas a, b, c, d, g, l, m, n, o, p, q.

  15.15. a) B i) B q) B
 b) A j) A r) A
 c) A k) B s) B
 d) B l) A t) A
 e) B m) B u) A
 f) A n) A v)   A
 g) B o) A w) B
 h) A p) B x) A

  16.16. alternativas a, e.

 17. 17. Está certa, porque o verbo, estando anteposto a um
sujeito composto, pode concordar com o núcleo
mais próximo.

 18. 18. Nenhum dos presentes se atreveu a falar.
 Nem eu, nem tu, nem qualquer outra pessoa poderí-

amos dissuadi-lo.
 Jacinta era lha de um casal de velhos que a idolatrava.
 Jacinta era lha de um casal de velhos que a idoatra-

vam.
 Rogo a Vossa Excelência se digne aceitar o meu convite.
 Nem o Nilo nem o Amazonas têm as águas claras.
 Nem uma nem outra coisa o interessa.
 Antigamente deviam existir ali belas matas.
 As joias e o dinheiro caram na gaveta.
 Ficou na gaveta o dinheiro e as joias.
 Ficaram na gaveta o dinheiro e as joias.
 As joias e o dinheiro caram na gaveta.
 De repente um e outro desapareceram.
 Quantos dentre vós percorrestes aquele país?
 Quantos dentre vós percorreram aquele país?
 Uma grande qualidade ou talento desculpa os peque-

nos defeitos.
 Estas canções, fui eu que as compus.
 Estas canções, fui eu quem as compus.
 Quando as doenças aparecem é por muito tempo.
 Aquelas estátuas só falta falarem.
 Nem a pobreza nem a doença hão de se extinguir.
 O ex-ministro e professor foi alvo de homenagens.
 Haja vista as últimas composições deste autor.

 Hajam vista as últimas composições... “Todos os brasileiros aprendemos desde meninos que...
Do velho teatro grego não sobraram senão ruínas.

  19.19. “DeramDeram dez horas.” A
 “Iam darIam dar seis horas.” A
 “Na igreja, ao lado, baterambateram devagar dez horas.” A
 “FazFaz hoje precisamente sete anos.” B
 “Aqui fazfaz verões terríveis.” B
 “Vai fazerVai fazer cinco anos que ele se doutorou.” B
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 “HaviaHavia muitos anos que não vinha ao Rio.” B
 Não pode haverpode haver boas leis se não houverhouver bons

legisladores.B
 “Males inevitáveis iam choveriam chover sobre mim.” A
 “Acabaram de darAcabaram de dar sete horas.” A
 Nas fazendas haveriahaveria alimentos frescos e baratos. B
 Talvez ainda hajahaja vagas naquela escola. B
 “Por cima do fogão devia haverdevia haver fósforos.” B

  20.20. a) O verbo serser permanece invariável com a locução
de realce é queé que.

b) Quando  o sujeito é o pronome oo,  o verbo serser con-corda com o predicativo.
 c) O sujeito é nome de coisa, no singular, e o predi-

cativo, um substantivo no plural.
 d) O verbo serser ca no singular quando o sujeito ex-

prime quantidade, medida, etc.
 e) O sujeito é nome de pessoa e o predicativo plural

é nome de coisa.
 f) O sujeito é um nome de coisa no singular e o pre-

dicativo, um substantivo plural.
 g) A concordância do verbo serser é com o predicativo

quando o sujeito é o pronome oo.
h) O verbo serser concorda com o predicativo quando

este é um pronome pessoal.
 i) O verbo serser ca no singular quando o sujeito ex-

prime quantidade, medida, na loc. é muitoé muito.
 j) Com títulos de obra no plural, é comum deixar o

verbo no singular.
 k) A concordância do verbo serser quando  o sujeito é

tudotudo é com o predicativo plural.
 l) Em construções enfáticas como essa, o verbo serser é

impessoal e invariável.
 m) Na indicação de distâncias, o verbo serser é impes-

soal e concorda com a expressão que designa a
distância.

 n) Concordância enfática no plural com o sujeito
pessoaspessoas.

 o) O verbo concorda com o predicativo quando o su-
jeito é o pronome demonstrativo oo.

 p) O verbo concorda com o sujeito em número e pes-
soa.

 q) Concordância do verbo serser com o predicaivo oo,  
pronome demonstrativo. Essa frase de FN equivale
a: ”Pediam -me só mentiras” ou “Eram mentiras o
que me pediam”. Nessa e em outras construções
deste exercício o verbo serser entra como palavra

enfática, realçativa, de difícil explicação, porque
foge aos esquemas gramaticais.

 r) Quando o sujeito é uma palavra em sentido cole-
tivo e o predicativo um substantivo plural, o verbo
serser concorda com o predicativo.

 s) A concordância do verbo serser quando o sujeito é
issoisso é com o predicativo.

 t) O verbo serser concorda com o sujeito (nome de pes-
soa) para enfatizá-lo, como na frase: Emílio eraera só
problemas.

 21.21. a) são h) são o) São
 b) eram i) era p) foram
 c) era j) Seriam q) é
 d) são k) eram r) somos
 e) – l) são s) eram
 f) são m) Era t) é
 g) é n) és

  22.22. a) Veem-se d) deve-se/devem-se
 b) possam, impuserem e) Construir-se-iam, houvesse
 c) podiam/podia f) eram

  23.23. a) distinguiam i) valessem
 b) há, formem, vicejem, haja j) houvessem
 c) construir-se-iam, houvesse k) interessa
 d) havia, fosse l) chegue
 e) Faz, escreveram, faltam m) permanece
 f) trata, deve n) torna
 g) avaliarem, bastam o) são
 h) Anexas, remeteram-se,
 relativas

  24.24. b) Na cidade, havia poucas atrações turísticas.
 c) Seguem anexos os documentos pedidos.

  25.25. a) difíceis d) necessárias
 b) proibida e) anexas
 c) oridos, repletas

  26.26. f) Tomei emprestadasemprestadas algumas cadeiras...

 27. 27. b) havia
 c) Vai fazer
 d) Soaram duas horas

  28.28. a) constatamos e) trabalham
 b) entrou f) leva
 c) falava (ou falavam) g) são
 d) conseguiu

 1.1. a) por / de g) com l) à
 b) com h) à m) a, à
 c) com i) por n) entre
 d) em / de j) com / para com o) do
 e) aos k) de p) ao, às
 f) à, com

  2.2. b) No mundo inteiro houve manifestações de repulsa
ao bárbaro crime.

 c) Eram conhecidas as pretensões estrangeiras sobre
a Amazônia.

 d) Havia orquídeas em profusão, algumas em vasos
pendentes do teto.
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  3.3. a) a g) ao
 b) à h) a
 c) de i) a
 d) com j) em
 e) na k) à
 f) à l) a

  4.4. a) na Av. Atlântica; b) a Brasília; c) a discussões

  5.5. (Sugestões)
 a) Não temos antipatiaantipatia aos (ou contra) estrangeiros.

 b) Ninguém está imuneimune a desilusões, a doenças.
 c) Ela estava ansiosaansiosa por notícias.
 d) Vítor não foi julgado aptoapto ao (ou para o) cargo.
 e) Ele tinha aversãoaversão a comidas gordurosas.
 f) O guarda era suspeitosuspeito de suborno.

  6.6. a) de que
 b) por quem
 c) a quem
 d) de quem

  1.1. Assisti à luta. (2) Nós a prevenimos. (1)
 Assisti a vítima. (1) A neta lhe obedece. (2)
 Eu o convidei. (1) Perdoei-lhe a dívida. (3)
 Demos pão ao pobre. (3) Ela os advertiu. (1)
 Demos-lhes comida. (3) Todos gostam dela. (2)

  2.2. Morto Nero, sucedeusucedeu-lhe o senador Galba. (2)
 O gerente do banco visouvisou o cheque. (1)
 A que visariamvisariam eles com aquelas manobras? (2)
 O inquérito a que se procedeuse procedeu nada apurou. (2)
 Não se esqueçase esqueça de que todos somos falíveis. (3)
 Custa Custa-lhe obedecer ao regulamento do colégio? (2)
 Na entrada, depareideparei com um homem estranho. (1)
 Ele nem se dignouse dignou de levantar os olhos para mim. (3)
 O patrão não gostou do atraso deles, mas não os re-re-

preendeupreendeu. (2)

 3.3. Prero uma crítica sincera a elogios exagerados.

  4.4. A única frase em que a regência a contraria é: Aberta a ses-
são, o secretário procedeu(à(à)) chamada dos condôminos.

5.5. Só este período apresenta erro de regência: Títulos e
honrarias são coisas (a que)(a que) que não aspiro.

6.6. A única frase em que a regência a contraria é: Não saí
de casa só para assistir(à)(à) transmissão do jogo pela TV.

7.7. a) aspiroaspiro à e) VãoVão à
 b) assistiassisti à f) RecorraRecorra a ele.
 c) PrescindoPrescindo de g) ChegouChegou à
 d) obedeceobedece às

  8.8. O único período no qual ocorre erro de regência
verbal é: A coisa (de)(de) que ela mais gosta é cultivar
samambaias.

9.9. b) Seu nome não constava na lista de passageiros (a)(a)
que tive acesso.

 e) Se a ordem é justa, não lhe assiste o direito de de-
sobedecer ao pai.

  10.10. b) a – de que – à – a que

11.11. a) a i) a q) ante
 b) a (ou  em) j) em r) em, por
 c) em (ou de) k) de (ou com) s) Ante, entre
 d) a (ou à) l) contra (ou com) t) com, por
 e) com m) de u) Do, a
 f) com n) de v) do, a

 g) entre o) a (ou de), a
 h) por p) à, a

12.12. a) a que f) por que (ou pelo j) a quem
 b) de que qual) k) contra cuja
 c) a que g) sobre a qual l) a que
 d) por que (ou h) entre (ou por) m) a que
 pelo qual) i) cujos, cuja n) a que
 e) durante os
 quais

  13.13. a) contra uma (ou a) g) chamávamos tia Leila
 b) por falar h) Deparei-me com
 c) contra a matilha i) não precisam falar
 d) em j) presidia à
 e) à mesa k) Dei-me o trabalho
 f) atingiu esse limite l) se propõe a expandir

  14.14. a) de g) de, de l) de

 b) em h) em m) de c) de i) para n) de
 d) por (ou para) j) de o) em
 e) de k) para p) de
 f) por

  15.15. a) o e) lhe h) o
 b) o f) o i) lhe
 c) lhe g) o j) o
 d) lhe, o
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  16.16. a) Obedeça-lhe f) Aludiram a ele
 b) Avisei-o g) sucedera-lhe (ou a)
 c) Não a vi h) presidirá a ele
 d) assistimos a ela i) com ele
 e) informava-o j) ajudava-o

  17.17. a) Presentearam-na
b) a conserve
c) ter-lhe comunicado

 d) lhes será permitido

 e) intimou-o f) certicá-lo
 g) lhe assiste
 h) Ensina-os
 i) não lhe está agradando
 j) Felicito-o(a)
 k) convencê-lo

  18.18. a) a e) lhes
 b) o f) as
 c) lhe g) lhe
 d) os h) o

  19.19. a) a que f) por quem
 b) em que g) de que
 c) com quem h) a que
 d) de que i) com quem
 e) a que j) em cujo

  20.20. com quem passeou – a quem se referiu – por quem se

apaixonou – de quem se enamorou – de quem gosta
– a quem recorreu – com quem simpatiza – em quem
cona – por quem se interessou

21.21. a) Afundaram as tábuas a que a que estávamos agarradosestávamos agarrados.
 b) Acabou-se a vida de conforto a quea que estávamos ha-estávamos ha-

bituadosbituados.
 c) As plantas sugam do solo a água por quepor que an-an-

seiamseiam.

 d) No pátio fez-se uma pequena fogueira em tornoem torno
da qual nos sentamosda qual nos sentamos.

 e) Dirigiu-se à mesa sobre a qual havia duas raquetessobre a qual havia duas raquetes.

 f) Encontrou-se um velho colete em cujo bolso haviaem cujo bolso havia
moedas de ouromoedas de ouro.

 g) Gutenberg, a quem se a quem se deve a invenção da impren-deve a invenção da impren-
sasa, nasceu em Mogúncia.

 h) A ponte, por baixo da qual as por baixo da qual as embarcações passa-embarcações passa-
vamvam, era muito alta.

 i) O índio recuperou as terras das quais o branco sedas quais o branco se

apoderaraapoderara. 
22.22. Resposta pessoal.

  23.23. b) Eles esquecem facilmente suas promessas.
 d) Não se esqueçam de que essa doença é contagiosa.
 e) Ele disse ainda muitas outras coisas de que não me

lembro.
 h) Ela não se lembra de mais nada.
 l) Admiro-me de vê-lo tão entusiasmado com a política.

 24.24. a) presenciar, transitivo indireto
 b) desejar, transitivo indireto
 c) inalar, transitivo direto
 d) dirigir a pontaria, transitivo direto
 e) ter em vista, transitivo indireto
 f) não aceitar, transitivo indireto
 g) baixar, intransitivo
 h) atacar, transitivo indireto
 i) dar posse, transitivo direto e indireto

 j) empregar dinheiro, transitivo direto k) percorrer, transitivo direto
 l) ir com rapidez, intransitivo
 m) informar com exatidão, transitivo direto
 n) necessitar, transitivo indireto

  25.25. a) Entretiveram-se no clube até altas horas, eis o mo-
tivo por que faltaram à reunião a que deviam com-
parecer hoje.

 b) A fase da vida por que estão passando é a mais
decisiva, pois deixa marcas das quais mais tarde
sentireis os efeitos.

 c) O tema sobre o qual o conferencista discorreu des-
pertou grande interesse.

 d) As plantas diante das quais nos detivemos eram
caládios.

 e) Um casal francês sentou-se à mesa vizinha àquela
em que nós estávamos.

 f) No tempo a que me rero ainda não havia ônibus.
 g) Como o casarão estava deserto, ninguém a ouviu

gritar.
 h) Levaram-no para um hospital de cujo nome não

me lembro.
 i) É lamentável o estado de abandono em que se

acham aquelas famílias.
 j) Isso leva a situações com que nos deparamos com

frequência em nosso dia a dia.

 26. 26. alternativa c.

 27. 27. a) à tia
 b) às irmãs
 c) a mulheres
 d) à senhora

  28.28. a) à, às, às f) às (que)
 b) à esposa g) às 16 h
 c) às (cartas) h) à (noiva), à (irmã)
 d) à (partida) i) à (vista)
 e) àquele, às j) à (hora), à minha procura

  29.29. b) À agitação
 c) à zona rural. Crase opcional: chamar construído

com objeto seguido do predicativo admite as duas
regências. O verbo presidirpresidir pode ser construído
com objeto direto ou objeto indireto.
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  30.30. a) A que terras chegaram as caravelas portuguesas?
 As terras a que chegaram as caravelas portuguesas

são muito distantes.
 São muito distantes as terras a que chegaram as

caravelas portuguesas.
 b) A que situação chegamos?
 A situação a que chegamos é crítica.
 É crítica a situação a que chegamos.

 31. 31. Natação e ciclismo são os esportes de que mais gosto.
 Os esportes de que mais gosto são natação e ciclismo.
 Do que mais gosto é de natação e ciclismo.
 Do que mais gosto é natação e ciclismo.

  32.32. alternativa c.

  33.33. a) Sim, os recursos de que disponho são muitos.
 b) Sim, as pessoas de que dependo são muitas.
 c) Sim, as histórias de que me lembro são muitas.
 d) Sim, as cidades a que já fui são muitas.
 e) Sim, os acidentes a que assisti são muitos.
 f) Sim, as pessoas a quem expus meus planos são

muitas.

  34.34. É natural que toda criatura humana aspire à felicidade.

  35.35. a) a que d) em que
 b) a que e) que
 c) que

 36. 36. Eles preferem assistir a um jogo a visitar um museu.

  37.37. a) Terminada a votação, procedeu-se à apuração dos
votos.

  38.38. Regência verbal.

 39. 39. a) À adolescência precede a infância.
 b) No Brasil, à República antecedeu a Monarquia.

 40. 40. d) Assistiram à missa campal mais de cem mil pessoas.

  41.41. a) Ele já pagou ao médico.
 b) Marta namora esse moço.
 c) Ele aspira ao sacerdócio.
 d) Lembraram-se de mim.
 e) Ela assiste a novelas.
 f) Eu me esqueci de Joana.
 g) Eu assisti os doentes.
 h) Eu me deparei com a professora.
 i) Eu a vi no cinema.

 j) Obedeço a meus pais.
 k) Moro na Rua Anchieta.
 l) Desobedecem aos pais por falta de respeito.
 m) O lme agradou ao público.
 n) Eu resido na rua Soledade (ou na Rua Soledade).

 42. 42. a) Fui ao encontro de meu pai.
 b) O carro foi de encontrado a um poste.

  43.43. a) o (ou a) d) o f) o (ou a)
 b) o (ou a) e) o g) no (ou na)
 c) o (ou a)

 44. 44. a) Sabia-o, senhor, antes dodo caso suceder.
 b) O modo deledele falar soou-me agressivo.

 c) Agora chegou a vez dosdos advogados tomarem adianteira…
 d) Apesar dodo voto ser secreto, voto pela dissolução.
 e) Leonor irritou-se, além dodo abade puni-la, pedia-

lhe favores.

 • têm tradição na língua; portanto, são lícitas.
 • têm a vantagem de tornar a expressão mais natural

e agradável ao ouvido.
 • são encontros de duas palavras que, por tradição e

eufonia, se pronunciam juntamente.

  45.45. a) Do que d) Com que
 b) Do que e) no que
 c) Do que f) do

  46.46. a) À época e) ao espelho
 b) À saída f) à mãe
 c) À falta g) à fonte
 d) ao tronco h) a duas

 47. 47. a) “À refrigeração articial prefere a brisa da praia.”
 c) Egas recusou-se a atender às reclamações...
 d) ... em que pese à vaidade ou à ternura dos donos.
 g) “Tinha ganho muito dinheiro à custa dos cofres pú-

blicos.”
 i) “Maria do Carmo já respondia às perguntas...

48.48. a) ... ao...
 b) ... o estimei...
 c) ... morrer a trair...
 d) Não simpatizo com...
 e) Nem se dignou de levantar os olhos...

  49.49. a) de 51.51. a) a que
 b) de b) a que
 c) aos c) em que
 d) ao d) a que
 e) com e) de que

  50.50. a) a 52.52. a) de que
 b) a b) por que
 c) a c) a
 d) de d) a quem
 e) com e) de que
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1.1. a) Após um mês de férias, reabre sua academia de
dança a bailarina Casanova. (2)

 b) O vaga-lume voou mais alto e comparou-se às es-
trelas. (1)

 c) Sua fábrica de laticínios, instalada no ano passado,
vai de vento em popa. (1)

 d) Na árvore próxima à casa estavam pousadas duas
rolinhas. (2)

  2.2.  Em canoa furada eu não embarco. (5)
  “Aos nativos Colombo chamou de índios.” (3)
  “O homem parece que teve pena.” (1)
  “Esse segredo eu guardaria só para mim.” (2)
  “Animal mais inútil nunca vossos olhos viram.”

(2)
  “Equilibrava-me não sei como.” (6)
  “Bonita, atraente, isto era ela, de verdade.” (4)
  “Com as árvores e os bichos ele se entende.” (3)
  “Surpresa maior eu não podia ter.” (2)
  “Que passavam aperturas, via-se claramente na

pobreza da casa.” (7)

  3.3. ordem inversa (... que os caçadores da região lhe

causavam...)
  4.4. a) Rosália perdera as esperanças mais depressa que

seu marido.
 b) Nem sei se o rio tem nome.
 c) Tu és louco, disse-me ele, se aspiras a tanto.
 d) O círculo das suas ideias era estreito.
 e) O velho tio zera negócio ótimo incontestavel -

mente.
 f) A noite que os ventos enlutam não tem azul nem

estrelas.
 g) Por que os persas, logo que se deram às delícias do

luxo, foram vencidos pelos lacedemônios?

  5.5. a) Em vão, ele tentou convencer-me disso.
 b) Cinco meses depois, deu-se um incidente na famí-

lia.
 c) Faltava-lhe, porém, casa de conança onde se

ocultasse.
 d) Dias depois, numa manhã de domingo, um navio

sulcava garbosamente as águas da baía.
 e) Passada a tempestade, aparece no céu o arco-íris,

símbolo da bonança...
 f) Não tanto como o seu olhar e sorriso perturbavam-

me suas palavras.
 g) Parado estava, e parado cou, o velho caminhão.
 h) Nunca sentira inveja de ninguém, mas de mestre

Vitorino, dono do barco, ele sentia.
 i) Único no mundo é também um desle de escolas

de samba no Rio de Janeiro.

  6.6. Sugestões:
 a) Subiam do fundo da mata vozes misteriosas.
 b) Quando poderemos nós estar livres disso tudo?
 c) Pouco tardou a espalhar-se pelo povoado a notícia

fatal.
 d) Mas aos ouvidos do chefe não podia chegar a voz

do mensageiro.
e) Onde pretendem eles encontrar os recursos neces-

sários?
f) Que importa ao escravo a vida?
g) Senti quanto aquela queixa era justa.
h) Como se portaram os alunos durante a excur-

são?
i) Por que teria a vizinha saído de casa tão cedo?
j) Para onde se dirige você a essas horas?
k) Possam tuas palavras despertar as consciências

adormecidas!
 l) Feliz serás tu se desta te livrares.
 m) Pelo alto dos muros estendem-se as trepadeiras o-

ridas.
 n) Não vindo ele, saíram a buscá-lo.

o) Que teria o homem percebido nas minhas pala-
vras?

p) Pareciam de prata, assim contra a luz, os pequenos
barcos pintados de branco.

7.7. a) Grande auxílio presta a Química à Medicina.
 b) Como um teto de bronze inndo e quente, o céu

se arqueia sobre o deserto adormecido.
 c) À feição de um tronco derribado, jaz o Bandeiran-

te por terra, entre os troncos da brenha hirsuta.
 d) Nos muitos meandros da existência, mil coisas im-

previstas nos esperam.
 e) Um mundo de gente reunira-se, de um minuto

para outro, à entrada do prédio.
 f) As belas passeiam à tarde na avenida.
 g) Do moderníssimo carro esporte saltaram uma ga-

rota e um rapaz.
 h) Pela calçada passeava o fotógrafo João Lopes car-

regando a sua máquina a tiracolo.

  8.8. a) Os terroristas obrigaram o pessoal da redação e

da ocina do jornal a retirar-se do prédio antes doempastelamento.
 b) Do alto da montanha descia um perfume que em-

briagava os sentidos.
 c) Mando-te, pela minha empregada, uma cadelinha

que tem as orelhas cortadas.
 d) A guerra, que nada mais é que uma inútil efusão

de sangue, nada conserta.
 e) Nervosa, Marisa retira da bolsa a chave, que intro-

duz, com medo, na fechadura.
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  9.9. ... trazendo de helicóptero, os animais abatidos, para
uma picada próxima.
(Pode-se pensar que os animais foram abatidos pelo
helicóptero.)

  10.10. a) Pode um homem gordo ser muito no?
 b) Por onde entra a água do coco?
 c) Um bom drible dói muito mais que um chute na

canela.
 d) Água, no meio da catarata, ninguém pode beber.
 e) Tão alto foi seu grito que o morcego saiu feito uma

bala, pela janela.

 f) Que  Simplício cara com um nó na garganta era
mais do que visível.

 g) Infeliz foi o Virgulino, que, não tendo cavalo, deu
com os burros n’água.

 h) Aos animais só interessava o capim.
 i) Ingratas criaturas! Não têm boca para agradecer!
 j) Ao presidente não podiam agradar as declarações

do ministro.

  11.11. Sumamente injusto era o que estavam fazendo com
aquela gente.

 1.1. Autorizaram-me a entrar. me (3)
 Não te metas nisso. te (1)

Amai-vos uns aos outros. vos (3)
Organizar-se-á uma equipe. se (2)

 Todos o admiram. o (1)
Sustive-a na palma da mão. a (3)
Quem os ajudara? os (1)

 Trato-as com muito respeito. as (3)
 Comprar-lhe-ia roupa nova. lhe (2)
 Não lhes acho graça. lhes (1)
 Aprontamo-nos rapidamente. nos (3)

 É um prazer ouvi-lo falar. lo (3)

  2.2. Ninguém lhelhe resiste. (1)
 Pedi que sese afastassem. (2)
 Quando meme lembrei, já era tarde. (3)
 Não sese nega um copo d’água. (1)
 Preciso de alguém que meme oriente. (2)
 São pessoas com quem nosnos identicamos. (2)

 3.3. Próclise, oração optativa.
 Próclise, começa com pronome interrogativo em fra-

se interrogativa.
 Próclise, palavra negativa nãonão atrai o pronome.
 Mesóclise, futuro do presente, no início da frase.
 Ênclise, não se inicia frase com pronome átono.
 Ênclise, innitivo não exionado precedido da prepo -

sição aa.
 Próclise, pronome relativo que atrai pronome.
 Próclise ou ênclise, innitivo impessoal regido da

preposição parapara.

 Próclise, conjunção subordinativa atrai o pronome
átono.

 Ênclise, oração reduzida de gerúndio (não há palavra
atrativa).

 Próclise, conjunção subordinativa que atrai pronome
átono.

 Ênclise, oração imperativa armativa.
 Próclise, advérbio já atrai pronome átono.

 Ênclise eufônica.
 Próclise, pronome indenido atrai pronome átono.

 4.4. a) Estabelecer-te-ás b) Retirar-te-ias
 Estabelecer-se-á Retirar-se-ia
 Estabelecer-nos-emos Retirar-nos-íamos
 Estabelecer-vos-eis Retirar-me-íeis
 Estabelecer-se-ão Retirar-me-iam

 c) Jogá-lo-ás d) Conceder-lhe-ias
 Jogá-lo-á Conceder-lhe-ia
 Jogá-lo-emos Conceder-lhe-íamos
 Jogá-lo-eis Conceder-lhe-íeis
 Jogá-lo-ão Conceder-lhe-iam

  5.5. Ele não é um bom escritor, embora lhe reconheça al-
gumas qualidades.

 embora = conj. subordinativa exige a próclise.

  6.6. Nada o contentará...

 7.7. Caber-lhe-ia então mostrar patriotismo e competência.
 Disseram-me que a cachoeira de Sete Quedas sumiu

rio abaixo, levada pelo progresso.

  8.8. a) Detive-me
 b) nos fará
 c) lhe disse
 d) se enfurece, o detenha
 e) se vê, te preocupas
 f) nos custa
 g) recebê-lo-íamos
 h) Lembra-te, despedindo-se

 i) Retirar-me-ei, vos recusais
 j) se acautelasse
 k) se apanha
 l) a encantava, lhe dizia
 m)  Acenderam-se, se assaram
 n) lhe direi, me esquecerei
 o) trata-os, alegra-se, os vê
 p)  Tratar-se-ia
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 9.9. a) carregaram-no
 b) julgá-la-ia
 c) erguer-se-á
 e) levantou-se, me agredir, o deteve

  10.10. a) Ter-lhe-iam falado
 b) me houvesse enganado
 c) se tinha evaporado
 d) Haviam-no procurado
 e) Tendo o menino se distraído (ou: tendo-se)
 f) Tê-lo-ia mordido
 g) o tinham ido ver / tinham ido vê-lo
 h) se escondido
 i) ia-se operando / ia se operando / se ia operando
 j) a está aconselhando

k) foram se distanciando / foram-se distanciando
 l) deveria reunir-me / dever-me-ia reunir

11.11. Os presos tinham se revoltado contra os carcereiros.
 Você devia ter lhe cedido o lugar.
 O navio foi se afastando lentamente.

  12.12. “Poderia ter se encontradoPoderia ter se encontrado com a raposa…”

13.13. a) ajudá-los
 b) me aproximava
 c) podem se comprar, podem comprar-se
 d) devem se amar, devem amar-se
 e) se pode permitir
 f) me poderia ver, poderia ver-me

 g) ia se tornando, se ia tornando, ia tornando-se h) o amarrar, lhe dava
 i) quis me dizer, quis dizer-me
 j) se estava dirigindo, estava dirigindo-se
 k) ia se dissipando, ia-se dissipando, ia dissipando-se
 l) te quis experimentar, quis te experimentar
 m) hás de me conhecer, hás de conhecer-me
 n) se tinha passado
 o) viesse me buscar, me viesse buscar
 p) se ter apoderado, ter-se apoderado
 q) comprimia-se
 r) aperta-lhe
 s) se veria

  14.14. a) As migalhas que lhe cavam entre os dedos, as le-
vava à boca (ou levava-as).

b) Frutas e insetos, os passarinhos os conseguem pelo
seu próprio esforço.

c) A caridade, o perdão e o sacrifício, tu os ensinaste
durante toda tua vida.

d) Os doces e as empadas, ela os fez bem gostosos.
e) O mar e seus encantos, quem não os admira?

 15. 15. a) ... que o encontre...
 b) ... lhe quero...
 c) ... que o estimam...
 d) Diga-me...
 e) Nunca o levei...
 
16.16. a) Os indígenas encontravam remédios...
 b) Dizem que os avarentos...
 c) Todos temos um pouco de médico...
 d) Rememorei toda minha vida durante...
 e) Considero a colaboração dos alunos...

 17. 17. Perdeu-se a ênfase resultante da anteposição do ter-
mo que se desejava destacar.

 18.18. a) Não a levarei comigo!
 b) Espero que lhe tenha dito a verdade.

c) Ninguém os assusta.
 d) Há muitos problemas que nos apavoram.
 e) Sempre me lembro daqueles dias maravilhosos.

  19.19. a) Embora me estime, está sempre me repreenden-
do.

 b) Todos o maltrataram, segundo diz.
 c) Já nos zeram muitas perguntas sobre esse assunto.
 d) Bem se vê que você não me conhece.
 e) Quando nos entregarão o trabalho?
 f) Diga-me só uma coisa: os amigos nunca o haviam

avisado do perigo?

  1.1. meu pai o Recife a moderna Lisboa

 a minha casa a casa paterna a Bahia
 o Cairo os Açores

  2.2. a) Como pode o pássaro voar, se tem ambas as as asas
feridas?

 c) Percorri todo oo país, de norte a sul.
 e) São artistas que provieram de classes sociais asas 

mais contrastantes.
 

3.3. (2) A morte de Sílvia golpeou-a fundofundo.

(3) Era tão fragilzinhafragilzinha a minha amiga!
(1) Não deixe o certocerto pelo duvidosoduvidoso.
(2) Breve Breve estarei contigo.

 (2) Ele compra baratobarato e vende carocaro.
 (1) Deu-se então o inevitávelinevitável.

  4.4. acre: paladar e olfato
 ofuscante: visão

tépido: tato
sibilante: audição
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 macio: tato
lívido: visão
insípido: paladar
grave: audição
cáustico: tato
adstringente: paladar
aromático: olfato
álgido: tato
picante: paladar
estridente: audição

fétido: olfato delicioso: paladar
 veludoso: tato

  5.5. tom macio: audição tato
 amargas palavras: paladar  audição
 olhar frio: visão  tato
 sorriso quente: visão  tato
 cores cruas: visão  paladar
 claras e perfumadas vozes: visão e olfato  audição
 som áspero: audição  tato

  6.6. a) Na monotoniamonotonia verde da planície só os umbus se
destacavam.

 b) Fiquei impressionado com a fria polidezpolidez daqueles
homens.

 7.7. o século décimo
 o rei Luís dezesseis

o Papa Pio Nono

o século onze

  8.8. a) Ter-lhelhe-ia sido nocivo o medicamento?
 b) Havia- osos de várias qualidades.
 c) A presença do guarda oo fez retroceder.
 d) Tê- lolo-ia esquecido no táxi? Talvezoo deixara no es-

critório.
 e) Dir -lhe--lhe-ei o que penso a respeito de sua determi-

nação.
 f) Libertemo- laslas do erro.
 g) Cristo perdoou- lheslhes. Você lheslhes perdoaria?
 h) Presentearam- nana com um colar de águas-mari-

nhas.
 i) Defendeste -la-la com bravura.
 j) Inigimos- lheslhes pesada derrota.
 k) Livrá- loslos-ei dos sentimentos que os infelicitam.
 l) Posso lhelhe garantir que seu lho é inocente.
 m) Quem lheslhes valerá?

  9.9. a) Via-se-lhe no rosto a palidez da morte. b Vê-se-lhe no corpo as marcas das balas.
 c) Notava-se-lhe no olhar uma expressão feliz.

  10.10. a) A glória é nossa e ninguém no-lano-la arrebatará.
 b) Quem vo-lasvo-las dará?
 c) Pedi que mosmos devolvesse com urgência.
 d) Quem mama explicava era meu pai.
 e) Alguém lholho entregou?

f) Quem no-losno-los desvendará?

11.11. “Os sapatos enterram-se na areia; o reexo do sol ce-
ga-lhe os olhos; agudo o de navalha, o vento corta-
lhe a pele.”

12.12. a) Eu retive-lhelhe o braço fortemente.
 b) Não pude ver- lhelhe o rosto.
 c) O vento não mais meme fareja a face como um cão

amigo.
 d) Esses monstros querem esmagar- nosnos os corpos?
 e) Ataram- lheslhes as mãos às costas e levaram-no preso.

 f) Dir-se-ia que uma sombra funesta envolve- tete aalma.
 g) Uma expressão nova desenhou-se -lhelhe no rosto.
 h) Dançavam -me-me na cabeça imagens aterradoras.
 i) Era como se um grande peso meme oprimisse o corpo

e a alma.
 j) O lenhador derrubou a árvore e cortou -lhelhe os ga-

lhos.

  13.13. a) Não a estoua estou censurando, Marlene.
b) Ajude sua mãe, não a deixea deixe sozinha.
c) De todas as partes chegam casais trazendo presen-

tes para os noivos, depositam-nosnos em sua volta e,
dando-se as mãos, fazem uma roda alegre.

 d) As feras viram o índio, seguiram- nono até a orla da
mata e desapareceram.

e) A mãe precipita-se para o menino e arrebata-lhelhe a
arma.

 14. 14. a) Roque oo abraçou emocionado, agradeceu-lhelhe e

felicitou-oo pelo gesto.
 b) Este lugar oo deprime e lhelhe inspira pensamentos

tristes.

  15.15. a) O professor apresentou-me uma folha para eueu tra-
çar um polígono.

 b) Para mimmim, traçar um polígono era quase um diver-
timento.

 c) O dinheiro que meu pai mandou era exclusiva-
mente para mimmim.

 d) Esse dinheiro era para eueu comprar roupas e calça-
dos.

 e) Leila sentou-se entre mimmim e Alexandre.
f) “Sem mimmim , nada podeis fazer”, disse Cristo.

 g) A secretária enviou a carta sem eueu assinar.
 h) Os gritos da criança chegaram até mimmim.
 i) Não havia motivo para eueu car triste.
 j) Afastei-me rápido, para que a pedra não caísse so-

bre mimmim.

  16.16. a) Os herdeiros repartiram os bens entre sisi, sem desa-
venças.

 b) Rômulo conseguiu o cargo por sisi mesmo, por seu
mérito.

 c) José foi preso injustamente e não há quem se inte-
resse por eleele.

 d) Artur era bom pai, vivia para sisi e sua família.
 e) Via-se que João estava bêbedo, pois falava contra

sisi mesmo.
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 f) A moça percebeu que minha pergunta se dirigia a
elaela e a seu companheiro.

 g) A guerra só deixa sangue e cinzas após sisi.
h) Alípio se aborreceu: pensou que eu estava me re-

ferindo a ele ele.

 17. 17. a) Rui perdeu a partida porque conou demaisem siem si.
 b) Respeite o adversário, mas tenha conança em sisi.

c) Para impedir que Joel incomodasse a irmã, o pai
mandou-o sentar longe dela.dela.

 d) O senhor Oliveira estava em paz com a vida e con-con-sigosigo mesmo.
 e) Júlio não quis comer, afastou de side si o prato vazio.

f) Cada um reclamava parasisi a glória de ter prendido
o famigerado terrorista.

g) Os retirantes carregaram consigoconsigo o que puderam
levar.

h) Ênio é ainda criança: não cabe a eleele decidir sobre
o caso, mas aos pais.

i) Tuas riquezas, bem sabes, não as levaráscontigocontigo 
para a sepultura.

j) O patinador para no centro da pista e roda sobre
sisi, num giro velocíssimo.

18.18. a) Os dois moços ajudaram-nana a sair do barco. Ela
lheslhes agradeceu.

 b) Se eu não oo conhecesse, não oo deixaria entrar, tão
estranho me pareceu.

 c) Fortes eles eram, mas nós lheslhes resistimos e osos ven-
cemos.

 d) André e Lúcio não oo temiam, mas oo respeitavam,
quando ele falava.

 e) Se lhelhe convier, posso servir-lhelhe de cicerone. Aceita
a sugestão?

 f) Convido- aa para um passeio, espero-aa ansioso, mas
ela não vem.

  19.19. a) Reexivo, objeto direto de verbos reexivos recí -
procos.

 b) Parte integrante do verbo.
 c) Reexivo, objeto indireto de verbos reexivos.

d) Reexivo, objeto indireto de verbos reexivos recí -
procos.

 e) Palavra expletiva ou de realce.
f) Índice de indeterminação do sujeito.
g) Reexivo, objeto direto de verbos reexivos.

 h) Pronome apassivador.
 i) Reexivo, sujeito de um innitivo.

  20.20. a) Pronome reexivo, objeto indireto de verbos reexivos recíprocos.
b) Pronome reexivo, sujeito de innitivo.

 c) Pronome apassivador.
 d) Índice de indeterminação do sujeito.
 e) Reexivo, objeto direto de verbos reexivos.
 f) Reexivo, objeto direto de verbos reexivos recí -

procos.
 g) Índice de indeterminação do sujeito.
 h) Reexivo, objeto indireto de verbos reexivos.

i) Índice de indeterminação do sujeito.
 j) Palavra expletiva ou de realce.
 k) Reexivo, objeto direto de verbos reexivos recípro-

cos.
l) Palavra expletiva ou de realce.

 m) Índice de indeterminação do sujeito.
 n) Palavra expl., de realce.
 Expletivo
 o) Pronome apassivador.
 p) Índice de indeterminação do sujeito.
 q) Objeto indireto de verbo reexivo.
 r) Reexivo, objeto direto de verbo reexivo recíproco.

  21.21. Não me ponha mais os pés nesta casa, ouviu?

 22. 22. Estimativa.

 23. 23. a) Na traseira do caminhão lia-se estaesta frase: “Tristeza
não paga dívidas”.

b) Aviso-o de que chegarei a essaessa cidade no dia 2 de
maio.

c) O chefe da rebelião, esseesse tratou de fugir.
d) Mas você vai ao colégio com essasessas unhas imun-

das!
e) O Brasil é rico e imenso: um país como esteeste só

pode progredir.
f) Era uma linda samambaia, dessasdessas que chamam de

“choronas”.
g) Um dia destesdestes eu estava em casa sozinho.
h) Graveistoisto na memória: o mal se combate com o bem.
i) Ver um amigo afogar-se e não poder salvá-lo, issoisso 

é que é horrível.
j) Cuidado, mergulhador, estesestes animais são veneno-

sos: a arraia-mijona, o peixe-escorpião, a medusa,
o mangangá.

24.24. a) Ia dizer-lhe palavras ásperas, mas não o fizo fiz.
 b) É certo que te ofendi, mas não o fizo fiz por maldade.
 c) Não conseguiu humilhar-me, embora procurasse

fazê-lofazê-lo (ou oo procurasse fazer).
 d) Telefonava-lhe quase diariamente e, quando não oo

faziafazia, mandava-lhe recado.
 e) Que diria a mulher se ele confessasse que não lhe

socorreu o marido, embora pudesse tê-lo feitotê-lo feito?
 f) Procurava chamá-lo o menos possível, e se o faziao fazia,

era só em casos extremos e pedindo-lhe desculpas.
 g) Ele resolveu publicar suas memórias, porém não

pretende fazê-lofazê-lo já.

 25. 25. a) Bem diversa é a sorte do livro e do jornal:  este este
é torrente que desliza e passa, aqueleaquele é lago que
colige e guarda.

 b) O perdão enobrece, a vingança rebaixa: estaesta é pró-
pria dos escravos,aqueleaquele é a virtude dos nobres.

 c) O jardim de Paulo era belo, mas oo de Mário não oo 
era menos.

 d) O jogo nos rouba tempo e dinheiro: esteeste, talvez o
possamos recuperar, aqueleaquele, nunca.

 e) O que na França é desonra, talvez não oo seja na
Mongólia.

 f) Sou independente, e devo admitir que os outros
também oo sejam.
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  26.26.  Esse jogador tem muito queque fazer para atingir a for-
ma ideal.

 27. 27. a) Na carta menciono o nome e o endereço do amigo
em cujoem cujo poder se encontra a ta magnética a quea que 
me referi há pouco.

 b) Estes são alguns dos acontecimentos em queem que Félix
se envolvera edos quaisdos quais se vangloriava.

  28.28. a) Sentamo-nos num lindo quiosque, perto do qualdo qual 
crianças brincavam e riam.

 b) Esses nevoeiros no alto das serras, os quaisos quais são opesadelo dos motoristas...
 e) O que a tornou famosa foi a beleza de seu rosto, aa

qualqual ninguém lhe disputava.
Perto dePerto de, como toda locução prepositiva, exige o
pronome o qualo qual. Nos dois períodos nais o prono-
me queque geraria sentido dúbio.

  29.29. a) Balbuciou algumas palavras confusas, cujacuja signi-
cação ele mesmo ignorava.

 b) Dirigiram-se ao bar e sentaram-se diante da mesi-
nha, em cujoem cujo centro brilhava a chama de uma vela.

 c) Deve ser assim o m do mundo, o extremo de to -
das as coisas: um longo caminho, emem cujocujo topo
existe um simples portão.

 30.30. Respostas pessoais.

 31. 31. a) Conheço a pessoa a quema quem te referes.
 b) É pelo saber que conquistareis o postoa quea que aspirais.
 c) A regata internacional, a cujoa cujo início assisti, revelou

novos valores do remo.
 d) A vida ensinou-me a respeitar as pessoas com ascom as

quaisquais eu lido.
 e) Cada experiência por quepor que passamos é favor da vida.
 f) O outeiro, no qualno qual se ergue a igreja, ca defronte

do mar.
 g) Sois réus dos mesmos crimes contra os quaiscontra os quais vos

insurgis.
 h) Nosso Rei, a cujoa cujo poderio vos rendeis, saberá ser

magnânimo.
 i) Baltasar sofreu o castigo de quede que Daniel o tinha

ameaçado.
 j) Não escolhas um ofício para o qualpara o qual não tenhas

aptidão.
 k) No livro a quea que me rero o autor fala sobre a Antártida.
 l) Não foram poucos os obstáculos e perigos com oscom os

quaisquais nos defrontamos.
 m) Se a praça em queem que estávamos era grande, esta aa

queque chegamos é bem maior.

 n) A casa era cercada por um muro alto, no qualno qual foraerguida uma tela de arame grosso.
 o) Brito não simpatizava com o irmão, com quemcom quem,

aliás, pouco se parecia.

  32.32. a) É importante cultivar boas amizades, sem as quaissem as quais 
a vida se tornaria triste e monótona.

 b) O cronista já escolhera o tema sobre o qualsobre o qual devia
escrever.

 c) Foi muito proveitoso o encontro de jovens, duran-duran-
te o qualte o qual houve palestras e debates interessantes.

 d) O país construíra uma nova capital no planalto,
diante da qualdiante da qual o mundo começava a pasmar.

 e) Ao homem foi concedido o dom da palavra, gra-gra-
ças ao qualças ao qual ele pode comunicar-se com seus se-
melhantes.

 f) Fui galgando um pequeno morro, atrás do qualatrás do qual se
escondia a casa do caboclo.

 g) Queria saber qual é a lei em virtude da qualem virtude da qual se
pode matar uma pessoa inocente.

 33.33. a) Esforço-me para que se conheçam e se remedeiem
os erros.

  b) nono: contração da preposiçãoemem + pronome demons-
trativooo.

 c) O azul e o verde das piscinas contrastando com o
negro da lava é de grande efeito.”

d) 1) Fui a Copacabana para assistir à festa de m de
ano.

 2) O navio chegou a Fortaleza às cinco horas da
tarde.

 3) Minha viagem à Bahia, devido a um temporal,
teve de ser adiada.

 e) (3) Já temos provas bastantesbastantes para inocentar o réu.
 (2) Houve bastantesbastantes cartões premiados.
 (1) Eles são rapazes bastantebastante fortes.
 (1) Eles foram bastantebastante compreensivos.
 (2) Precisamos de bastantesbastantes alimentos.
 (3) Tens forças bastantesbastantes para tão dura missão?

  34.34. a) Não é lícito invadir a casa ou a propriedade de
outremoutrem.

b) Para certos serviços especializados não servem
quaisquerquaisquer prossionais.

 c) Vinte casas, se tantastantas, formavam a rua principal do
povoado.

 d) Cada qual contava suas histórias: algumasalgumas tristes,
outrasoutras alegres e jocosas.

 e) No choque entre manifestantes e policiais houve
pancadaria e ferimentos, leves unsuns, graves outrosoutros;
morte, porém, nenhumanenhuma.

 f) No canavial, homens e mulheres trabalhavam sem
parar: unsuns cortavam a cana com aadas foices,
outrosoutros a despontavam e limpavam com facões,
outrosoutros ainda a carregavam para os caminhões es-
tacionados à margem do canavial.

 g) “Estas e poucaspoucas mais foram as palavras do presbí-
tero.”

h) Na escola havia menosmenos meninas do que meninos.

  35.35.  Você já leu algum livro dessetaltal de Freud?

  36.36. (b) Ela estava triste, dominada não sei por quepor que re-
cônditos pensamentos.

 (f) João devia estar com muita pressa, porqueporque nem

se sentou.

 (d) Estavam ansiosos por quepor que o dia amanhecesse.

 (c) Por quePor que o arco-íris é colorido?

 (b) A criança queria saber por quepor que razão as estrelas

cintilam.
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 (a) Grandes são as transformações por quepor que vêm pas-

sando as cidades.

 (e) Chegou atrasado ao colégio porqueporque houve um

engarrafamento.

 (b) Por quePor que meios os índios se comunicavam a dis-

tância?

 (a) Não revelou o motivo por quepor que não compareceu

à reunião.

(d) “Instou por quepor que a deixassem ir viver de seu traba-

lho.”

 (b) “ Por quePor que processo maléco teria ocorrido a mu-

dança?”

 (g) O preso fugiu porqueporque subornou o guarda?

  37.37. b) Se aqui não existem árvores é porque não se plan-
tam.

 c) A vida se transgura através do prisma da ilusão.

 f) Gostamos que as coisas venham ao encontro de
nossos desejos.

 h) Fiquei feliz em rever a ponte cuja construção eu
presenciara, em criança.

 i) Alice denhava a olhos vistos.
 l) O professor não me deixa falar, eu não vou deixá-

lo em paz.
 n) Doutor Plínio, há um cliente que quer falar com o

senhor.
 o) Que tais as matas? Nelas agora há mais ou menos

aves?
 38. 38. c) Não tome remédio cujo prazo de validade está

vencido.

  39.39. Respostas pessoais.

  40.40. No verso 7: O verbo virvir exige a preposição aa antes de
adjunto adverbial.

 No verso 12: A preposiçãoaa é exigida pelo verboprefe-prefe-
rirrir: preferir uma coisaaa outra.

 1.1. a) acostumemos
 b) fossem
 c) gosta
 d) tenha caído
 e) falasse
 f) falava

 2.2. a) lesse
 b) passasse
 c) seriam
 d) comprara
 e) faltariam
 f) tenha ido
 g) aplauda

 3.3. a) Futuro do presente do indicativo
 b) Imperativo negativo
 c) Pretérito perfeito do indicativo
 d) Futuro do pretérito do indicativo
 e) Imperativo armativo

 f) Pretérito imperfeito do subjuntivo g) Imperativo armativo
 h) Pretérito imperfeito do subjuntivo
 i) Futuro do pretérito do indicativo
 j) Presente do indicativo
 k) Futuro do pretérito do indicativo

 4.4. (2) pretérito imperfeito do subjuntivo
 (1) futuro do pretérito
 (1) futuro do pretérito

 (2) pretérito imperfeito do subjuntivo
 (1) futuro do pretérito
 (2) pretérito imperfeito do subjuntivo
 (1) futuro do pretérito

 5.5. a) que prometiam
 b) que se lavava na lagoa
 c) que expliquem
 d) Se estourar nas mãos
 e) Como se tornou tão fácil possuir um bicho de ro-

das

 6.6.  “Montemos nós quatro na vaca e voemos para
casa.” I

  “Que se rendam ao morto as mesmas homena-
gens.” S

  “Bons ventos o levem! S
  “Levem seus livros para casa, disse-lhes o profes-

sor. I
  “Deus o acompanhe! S
  “Descanse, mãe, você contará depois – Iuta pe-

dia.” I

 7.7. Deus o ouçaouça! (8)
 Tenho de irTenho de ir hoje. (5)
 Hei de irHei de ir hoje! (4)
 Visitá-lo-eiVisitá-lo-ei amanhã. (1)
 O senhor poderiapoderia dar-me uma informação? (7)
 João saíasaía sempre cedo. (11)
 Já deidei o recado. (13)
 Tenho trabalhadoTenho trabalhado muito. (12)
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 Não matarás!matarás! (3)
 Prometi que iriairia cedo. (9)
 Batem. SeráSerá gente? (2)
 IríamosIríamos, se não chovesse. (6)
 AparecesseAparecesse o guarda, e tudo se acalmaria. (10)

 8.8. a) descreias
 b) entretenham
 c) supusessem e armassem; era

 d) interviera
 e) abstivesse
 f) tocava; visse
 g) haja ou tenha havido
 h) Prouvesse
 i) Praza
 j) pagara ou tinha pago
 k) alcançaríamos
 l) teríeis sido
 m) reouvera ou tinha reavido
 n) ousasse
 o) tivesse escrito
 p) cometera ou tinha cometido

 9.9. a) teriam sido
 b) Faltar-lhe-iam
 c) se desaviesse
 d) Tivessem-no procurado ou procurassem-no
 e) tivéssemos chegado
 f) Dir-se-ia
 g) fossem
 h) iríamos
 i) vir
 j) Tivésseis seguido

 k) faltem
 l) ampare

 10.10. alternativa d.

 11.11. gerúndio

 12.12. a) pretérito mais-que-perfeito do indicativo
 b) Tinha comprado
 c) Para exprimir um fato passado, anterior a outro

fato igualmente passado.

  1.1. (3) Não é maravilhoso enxergarenxergar as cores?
 (1) Não é maravilhoso o fato de (tu) enxergaresenxergares as

cores?
 (2) Não é maravilhoso o fato de você enxergarenxergar as

cores?
 (1) Não é maravilhoso o fato de nós enxergarmosenxergarmos as

cores?
 (1) Não é maravilhoso o fato de vós enxergardesenxergardes as

cores?
 (1) Não é maravilhoso o fato de vocês enxergaremenxergarem 

as cores?

  2.2. a) não exionado, regido pela preposição a,a, forman-
do locução.

 b) exionado, deixar claro o agente ou sujeito.

 c) não exionado, impessoal, exprime um fato de
modo geral.

d) não exionado, equivale a imperativo.
 e) não exionado, tem como sujeito um pronome oblí -

quo com o qual constitui objeto direto do verboverver.
 f) exionado, verbo reexivo.
 g) não exionado, forma locução verbal.
 h) exionado, regido de preposição.
 i) não exionado, forma oração que complementa o

adjetivo.

 j) exionado, innitivo tem sujeito próprio.
 k) exionado, com verbo parecerparecer pode-se exionar

no plural ora o verbo auxiliar ora o innitivo.
 l) exionado, quando vem afastado do sujeito. En-En-

fiarfiar: não exionado porque forma locução com o
verbo continuarcontinuar.

 m) exionado, tem sujeito próprio, enfatiza a ação.
 n) não exionado, forma locução verbal.

  3.3. a) exionado, tem sujeito próprio

 b) exionado, tem sujeito próprio

 c) sujeito próprio, transmite vigor às ações

 d) exionado, mais expressivo

 e) tem sujeito próprio
 f) innitivos com sujeito próprio
 g) innitivos exionados enfáticas

 h) innitivo não exionado complementa adjetivo

 i) inn. exionado, tem sujeito próprio, transmite vi-

gor à ação verbal

 j) innitivo tem sujeito próprio

 k) innitivo exionado, põe o sujeito em evidência
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 4.4. Um dos professores sugeriu, quando se discutiam osquando se discutiam os
programasprogramas, a ideia do ensino integral da Zoologia.

5.5. a) Era a revolução e a democracia ainfiltrarem-seinfiltrarem-se em
toda a parte.

 b) Fizeram-nas trabalhartrabalhar desde a infância.
 c) Amiúde vemos pessoas falaremfalarem bem e agiremagirem 

mal.
 d) É necessário não se repetiremse repetirem tão graves erros.
 e) Não quisestes, por causa de vossa modéstia, serser 

homenageados.
 f) Ficava horas à janela, vendo os transeuntes passa-passa-

remrem.
 g) Não podemos faltarfaltar a nossos compromissos.
 h) Os exemplos não se zeram senão para seremserem ci-

tados.
 i) Não percebes estaremestarem teus planos descobertos?
 j) O vento fazia oscilaremoscilarem as hastes das antenas.
 k) Viam-se já brilharbrilhar as primeiras estrelas.
 l) Via-se, no innito espaço, brilharembrilharem solitários as-

tros.

  6.6. b) Por que deixara as coisas chegaremchegarem àquele pon-
to?

 c) Foram feitos para seremserem vistos apenas uma vez.
 e) E para comemoraremcomemorarem o achado...

  7.7. a) Sentindo-me enregelado, com os pés a doeremdoerem,
ergui-me para um exercício violento.

 b) Os fazendeiros haveriam, dali por diante, de temertemer 
as geadas.

 c) Para não se perderemperderem no meio da multidão, amar-
raram um lenço vermelho na cabeça.

 d) Os jovens gostam muito de conversarconversar com seus
amigos.

 e) Os alunos devem, durante o ano, aplicar-seaplicar-se ao es-
tudo.

  f) Existirem Existirem, no mundo, crimes e injustiças, eis um
fato entristecedor.

 g) Todos aprenderiam, com um pouco de esforço, a
exercerexercer algum ofício útil.

 h) Ficarei aqui esperando-te, até resolveresresolveres dar-me
uma resposta denitiva.

 i) Chamei as duas pobrezinhas e dei-lhes um brin-
quedo, para não choraremchorarem na frente de outras mais
felizes.

 j) Mandou-os sairsair imediatamente.
 k) Convidei-os a entrarentrar na sala.
 l) Os perigos nos forçam a permanecermospermanecermos unidos.
 m) Difícil explicar como as duas crianças chegaram

ali sem seremserem vistas.
 n) O fato de negardesnegardes a verdade não me dá o direito

de vos espancar.

 o) Ela via que era perigoso andarmosandarmos sozinhos pelas
ruas.

 p) Sentia como que bicos de abutre a lhe espicaça-espicaça-
remrem as entranhas.

 q) Os olhos de Marta! Dir-se-ia copiaremcopiarem a cor do
mar (ou terem copiado).

 r) Depois de se concluíremconcluírem as obras, o bairro ganha-
rá sionomia nova.

 8.8. a) É muito comum fugiremfugirem detentos das penitenciá-
rias.

 b) Alguns conseguiram, a muito custo, nadarnadar até a
praia.

 c) Íamos aos terreiros ver acenderem-seacenderem-se as fogueiras.
 d) Habitavam a terra muito antes de chegaremchegarem os

portugueses.
 e) Sem se importaremimportarem com a chuva, os meninos con-

tinuavam jogando.
 f) Aos domingos, vinham muitos amigos falarfalar com

ele.
 g) O pior que pode acontecer é os pneus estouraremestourarem 

na viagem.
 h) Assim, venho ao senhor para chegarmoschegarmos a um

acordo de cavalheiros.
 i) Os dois homenzarrões pareciam zombarzombar da nossa

fraqueza.
 j) Os dois homenzarrões parecia zombaremzombarem da nos-

sa fraqueza.
 k) Os bilhões de reais que o governo arrecada não

são para se desperdiçaremdesperdiçarem.

 9.9. Frase errada: Esse rio é perigoso por haveremhaverem pira-
nhas em suas águas. O correto é “haver”.

  10.10. a) Não concordo com os que armam seremserem esses
índios violentos e agressivos.

 b) Antes de partirempartirem, a mãe lhes acenou da varanda
várias vezes.

 c) Os pais mandaram seus lhos alistarem-sealistarem-se como
voluntários.

 e) Acho uma temeridade viveresviveres num lugar desses.

 11. 11. a) Depende de nós aumentaraumentar nossa produção agríco-

la.
 b) É muito comum apareceremaparecerem baleias nesta praia.
 d) Os bons candidatos evitam prometerprometer o que não

podem cumprir.
 h) Há pouca esperança de os dois países beligerantes

chegaremchegarem a um acordo.
 i) O perigo era uma daquelas feras sentirsentir nossa pre-

sença e nos atacaratacar.
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  12.12. a) Parecia terem a alma nos olhosterem a alma nos olhos, tão vivos e lindos
eram.

 b) A natureza parece ter concentrado toda a sua pu-ter concentrado toda a sua pu-
 jança na catadupa  jança na catadupa tremendatremenda.

 c) Os inimigos parecia esperareesperarem firmes o m firmes o combatecombate.
 d) Ela ainda não te perdoou não teres comparecido ànão teres comparecido à

festafesta.
 e) Noticia-se terem sido vistos discos voadores pertoterem sido vistos discos voadores perto

de Baturitéde Baturité.
 f) Asseguram terem encontrado uma solução para oterem encontrado uma solução para o

cessar-fogocessar-fogo.
 g) As ilhas parece atraírem magneticamente essesatraírem magneticamente esses

aventureirosaventureiros.
 h) Espero-te aqui até resolveresaté resolveres dar-me uma resposta

denitiva.
 i) Continua a difícil cruzada para convencer os ín-

dios a deixarem de ser índios e aderirem à socie-a deixarem de ser índios e aderirem à socie-
dade de consumodade de consumo.

 13. 13. a) Mas há um fato elementar que você parece não ternão ter
percebido claramentepercebido claramente.

 b) No Largo da Carioca acercou-se de mim um ho-
mem que, pelos modos e atitudes, se via ser doser do
interior e precisar de ajudainterior e precisar de ajuda.

 c) Dizes-me que não há possibilidades de se reme-de se reme-
diarem os malesdiarem os males que nos aigem?

 d) Li nos jornais umas notícias que depois averiguei
não serem verdadeirasnão serem verdadeiras.

 e) Dizem as crônicas que algumas pessoas arma -
vam terem visto cascavéisterem visto cascavéis dançando no peito do
vereador.

  14.14. O innitivo tem sujeito diverso da oração principal.

 1.1. a) Se houvessemhouvessem estudado, teriam sido aprovados.
 b) Os sertanistas voltaram satisfeitos: haviamhaviam encon-

trado as tão cobiçadas pedras.
 c) Há Há coisas que se aprendem tarde.
 d) Pessoas háhá que não sabem organizar sua vida.

 e) No lugar onde é hoje Copacabana, haviahavia, no sécu-lo XIX, apenas ranchos de pescadores.
 f) Desde que o mundo é mundo, sempre houvehouve riva-

lidades entre os homens.
 g) As casas eram novas e nas janelas haviahavia vasos com

ores.
 h) Se não houverhouver prêmios, ninguém se interessará

pelo certame.
 i) É justo que hajahaja as mesmas oportunidades para todos.
  j) Havia Havia três anos que não nos víamos.
 k) Seria preferível que houvessehouvesse menos exigências

burocráticas.
 l) Os pais, quando souberem isto, haverãohaverão de car

muito contentes.
 m) Se não houvessehouvesse ódios e violências, o mundo seria

mais feliz.
 n) Se os ricos não fugissem da caridade, não haveriahaveria 

tantos pobres e indigentes.
 o) Nesta difícil missão os dois médicos houveram-sehouveram-se 

com rara habilidade.
 p) “E ele andava sossegado, como se ali houvessehouvesse 

guardas-civis.”

 q) Em que língua pensas tu haveremhaverem sido escritos
aqueles magnícos poemas?

 2.2. a) Faz Faz dois meses que não chovechove.
 Fazia Fazia dois meses que não choviachovia.
  b) VaVaii fazer dez dias que eu não saiosaio de casa.
  IaIa fazer dez dias que eu não saíasaía de casa.
  c) ComeçaComeça a haver sinais de descontentamento.
 Começava Começava a haver sinais de descontentamento.
 d) Não podepode haver rasuras neste documento.

 Não podiapodia haver rasuras neste documento.
 e) Não devedeve haver desavenças entre vós.
 Não deviadevia haver desavenças entre vós.
  f) Há Há de haver leis justas e sábias.
 Havia Havia de haver leis justas e sábias.
 g) Aqui fazfaz calores intensos.
 Aqui faziafazia calores intensos.
 h) Entre nós não costumacostuma haver dissensões.
 Entre nós não costumavacostumava haver dissensões.
 i) Em muitos países precisaprecisa haver mais estradas.
 Em muitos países precisavaprecisava haver mais estradas.
  j) Há Há crianças brincando na praça.
 Havia Havia crianças brincando na praça.

  3.3. a) Falam como setivessemtivessem presenciado o fato.
 b) Aquele que ousar difamar-te vai acertar contasacertar contas 

comigo.
 c) Muitos  julgam julgam (ou acham) que a empresa é irreali-

zável e temerária.
 d) Os soldados portaram-seportaram-se com bravura.
 e) Rogava a seu credor que tivessetivesse mais um pouco de

paciência.
 f) Os sentenciados obtiveramobtiveram da rainha a comutação

da pena.
 g) E lá se vão [os bois]: não éé mais possível contê-los

ou alcançá-los.
 h) O prefeito  julg julgouou bom aceitar a minha proposta.
 i) Nossos carros têm melhorado muito. Vejam-seVejam-se os

últimos modelos.
 j) Abençoados sejamsejam os que lutam pela redenção

dos cativos!
 k) Como se saíramse saíram vocês na última prova?
 l) MalditosMalditos os vícios, malditasmalditas as paixões!
 m) Mas não era possívelera possível negá-lo, era o próprio nome

do Diogo Vilares.
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 n) FaziaFazia muitos anos que não vinha ao Rio.
 o) É de fé que Deus portou-seportou-se entre os dois partidos

com uma honrada imparcialidade.
 p) Sua majestade  julgou julgou por bem admitir a Vossa

Mercê à sua real presença.
 q) Se acontecer achá-lo colérico, porte-seporte-se com dis-

creta paciência.
 r) Provavelmente ali ainda existiriamexistiriam assentos.
 s) Tanto um como o outro portaram-seportaram-se admiravel-

mente.

 t) Quem sabe lá o que não seria se tivéssemos de
lidarlidar, nos dias de hoje, com um tiger-sapiens!

 u) Mas como se saíamse saíam os países que não possuíam
riquezas minerais?

  4.4. a) O barco saiu háhá pouco, em direção àà ilha.
 b) Daqui aa pouco talvez os ônibus voltem aa circular.

 c) Este médico se devota aa pesquisas cientícas háhá 
dez anos.

 d) De mais aa mais, háhá possibilidade de o navio ir aa 
pique.

 e) Interessa aa você saber quantos quilômetros háhá da-
qui àà Lua?

  f) HáHá meses que estou àà espera de notícias suas.
 g) Estamos aa vinte dias das eleições.

  5.5. No zoo da cidade haviahavia animais raros.

 No zoo da cidade existiamexistiam animais raros.
  6.6. a) HaviaHavia dois anos que a obra tinha sido iniciada.
  b) HaviaHavia dois anos que a obra fora iniciada.
  c) HáHá dois anos que a obra foi iniciada.
 d) O DER liberou a estrada que estava interditada ha-ha-

viavia um mês.
 e) A estrada está interditada háhá um mês.
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  1.1. b, c, d, e, g, h, i, l, m.

  2.2. a) metonímia
 b) perífrase
 c) metáfora
 d) perífrase
 e) metáfora
 f) metonímia
 g) sinestesia
 h) perífrase

  3.3. a) Pesa sobre aquela nação uma sombria ameaça.
 b) Ela sentou-se no banco, o olhar distante, o pensa-

mento submerso no passado.
 c) “Uma a uma as badaladas se dissolvem na noi-

te.”
 d) “Deitado na areia, meu pensamento vadio era uma

borboleta serena que não pousava em nada.”

  4.4. a) Os morcegos eram loucos chicotes negros zurzin-
do as trevas.

 b) A aeronave era um grande pássaro metálico devo-
rando a distância.

 c) Faminto como ele estava, um pedaço de pão seria
um maná.

 d) Cuidado com esse tal de Abelardo! Ele é uma ra-
posa.

 5.5. a) ossos = corpo: a parte pelo todo
 b) nosso tempo: as pessoas de hoje: o abstrato pelo

concreto
 c) morte = bombas mortíferas: o efeito pela causa
 d) São Paulo = a população de São Paulo: o lugar pe-

los habitantes
 e) aço = faca: a matéria pelo instrumento
 f) brancura = dentes brancos: o abstrato pelo con-

creto

 g) calções, maiôs e biquínis = banhistas: a parte pelo
todo (ou a roupa pela pessoa que a veste)

 6.6. talho sangrento: metáfora

 7.7. a) ouro negro = petróleo; continente de Colombo =
América

 b) bípede implume = ser humano; precioso líquido =
água

 c) Poeta dos Escravos = Castro Alves

 8.8. a) mortes: metonímia (efeito pela causa)

 b) mecenas: metonímia (indivíduo pela espécie)

 c) janeiros: metonímia (parte pelo todo); peso = os
achaques, da velhice, o cansaço: metáfora.

 d) mãos: metonímia (parte pelo todo)

 e) tetos: metonímia (parte pelo todo)

 f) frio desinteresse: metáfora

 g) lembrança viva: metáfora; ceifadora implacável (=
morte): perífrase

 h) oco da escuridão: metáfora

 i) turíbulo (sacerdócio), rie (prossão militar): me -
tonímia (o símbolo pela coisa simbolizada)

 j) Altar (Igreja Católica, o clero), Trono (o Império):
metonímia (o símbolo pela coisa signicada)

 k) monstro de mil cabeças: (a imprensa), cabeças co-
roadas (os reis e imperadores): perífrases

 9.9. Respostas pessoais.
  10.10. doce

  11.11. Alternativas a, c, d.

  12.12. a) metáfora.

 b) Sugestão: Minha vida se passava como se eu,
vestido de dourado, tal qual um palhaço, vives-
se num palco, rindo e chorando minhas perdidas
ilusões.

 

E  
ESTILÍSTICA

Gram Listas 74 a 78.indd 74 11/27/08 2:45:46 PM



 

75E  ESTILÍSTICAESTILÍSTICA

LISTALISTA

6464

LISTALISTA

6363
  1.1. a) Ela o atraía irresistivelmente, como o ímã atraiatrai oo 

ferro.
 b) Mas o sal está no Norte, e o peixe estáestá no Sul.
 c) Eles se orgulham de suas misérias como Antístenes

se orgulhavase orgulhava de seus andrajos.
 d) A cidade parecia mais alegre e o povo pareciae o povo parecia 

mais contente.
e) Quando eu eraeu era adolescente, estudanteestudante em Salva-

dor, participei dos festejos da noite de São João.
f) Ia aos poucos conquistando o seu terreno, que,

por serser muito extenso, ele tinha medo de olhar.
 g) Fabricava, antes, cachaça e rapadura, e agora fa-fa-

bricabrica tamancos.
h) Vamos jogar, só nós dois? Você chuta para mim e

eu chutochuto para você.
 i) Vamos ver o busto de Jorge numa pracinha sosse-

gada, sossegadasossegada como convinha que fosse.
 j) Carteia está deserta, como as demais povoações

vizinhas estão desertasestão desertas.
 k) Foi saqueada a vila, e foramforam assassinados os parti-

dários dos Filipes.
 l) Holanda afastou de si a ideia, por serser extrava-

gante.
m) O senador propôs queque fossem reformulados alguns

artigos da lei. n) O pensamento, não tenho certeza se estava no li-
vro, ouou se estavaestava em outra parte.

 o) Nunca fales mais do que convém falarfalar.
 p) Você talvez ache que a vida é uma ilusão, mas eu

não acho que ela seja uma ilusãoque ela seja uma ilusão.

 2.2. a) Pouco importa queque me batas pelo dobro.
 b) Observava como ele torneava ou comocomo esculpia a

madeira.
 c) Marta tinha medo de que Paulo viesse destruir os

seus planos e de quee de que se metesse a modicar o que
era seu.

 d) Veio sem pintura, comcom um vestido leveee (comcom ou  
dede) sandálias coloridas.

  3.3. a) inversão e) polissíndeto
 b) pleonasmo ou f) repetição
 redundância g) anacoluto
 c) elipse; inversão h) onomatopeia
 d) inversão; silepse de
 número

  4.4. a) polissíndeto i) repetição
 b) silepse de gênero j) elipse
 c) pleonasmo k) elipse
 d) elipse l) repetição; inversão
 e) pleonasmo m) silepse de pessoa
 f) onomatopeia (aliteração) n) silepse de gênero

 g) silepse de número o) anacoluto h) elipse

  5.5. a) polissíndeto c) anacoluto
 b) silepse de número d) elipse

  1.1. a) ironia f) reticação
 b) eufemismo g) hipérbole
 c) antítese h) personicação
 d) reticência i) gradação
 e) paradoxo j) apóstrofe

  2.2. a) reticação i) reticação
 b) antítese j) ironia

 c) hipérbole k) eufemismo
 d) personicação l) personicação
 e) hipérbole m) antítese
 f) reticência n) personicação
 g) ironia o) apóstrofe
 h) gradação
 

3.3. a) personicação e eufemismo
 b) personicação e metonímia
 c) antítese e metáfora

 d) rep etição e personicação

 e) antítese e anacoluto
 f) metáfora e antítese

  4.4. a) perífrase d) anacoluto
 b) personicação e) elipse

 c) ironia

  5.5. a) anacoluto j) metáfora
 b) silepse de gênero k) onomatopeia
 c) pleonasmo l) metonímia, perífrase
 d) silepse de número m) ironia, gradação
 e) elipse n) comparação, metáfora
 f) anacoluto o) antítese
 g) silepse de pessoa p) onomatopeia
 h) eufemismo q) hipérbole
 i) metonímia r) gradação e comparação
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  6.6. personicação – repetição – metáfora – gradação

  7.7. “O m justica os meios, já ensinavam com proveito
Hitler e outros pais da pátria, guias geniais dos povos.”

  8.8. antítese

 9.9. a) metáfora, personicação
 b) silepse de número, metáfora, elipse
 c) elipse, sinestesia, antítese
 d) personicação, metonímia

 e) metonímia, hipérbole, personicação
 f) metonímia, metáfora, hipérbole
 g) metonímia, metáfora, hipérbole
 h) elipse, inversão
 i) metáfora, personicação
 j) repetição, personicação, polissíndeto
 k) comparação, metáfora, metonímia (pé)
 l) personicação ou animização, metáfora
 m) personicação, repetição, metáfora
 n) personicação, eufemismo, repetição, apóstrofe,

elipse, antítese

  10.10. • personicação: o sol rugindo, a sede acorda, o céu

é uma pupila imensa, dilatada, rosas fugidias, re-
demoinhos erigem rosas.

 • apóstrofe: pois tudo em ti, deserto.

 • metáfora: lentos barcos; erigem rosas.

 • repetição: erigem rosas/rosas fugidias, fulva tua

cor/fulvos teus camelos.

 • elipse (verso 7), zeugma (verso 13).

 11.11. a) antítese
 b) comparação
 c) metáfora
 d) onomatopeia, metáfora
 e) personicação

 12.12. A felicidade é a bruma que o vento vai levando pelo
ar.

 13.13. Alternativas a, b, d.

 1.1. a) cacófato e) colisão

 b) barbarismo f) estrangeirismo c) eco g) hiato
 d) ambiguidade

  2.2. Desde então ele passou a nutrir uma inexplicável xe-
nofobia aos estrangeirismos: pleonasmo

 Evolou-se aos páramos etéreos a alma imácula da

donzela: preciosismo
 Foi impecável a performance do piloto durante a dura

competição: estrangeirismo
 Amanhã começa as aulas nas escolas e há muitas sa-

las onde falta carteiras: solecismo

  1.1. alternativas b, e, f.

 2.2. a) O repórter perguntou-me se eu nunca viera ao
Rio.

 b) Respondemos que fora mesmo um descuido im-

perdoável.
 c) Pediu-me que não desse importância àquelas notí-

cias.
 d) Ele prometeu-lhes que os acompanharia até o m.
 e) Lembrei-lhe que minha avó o conhecera ainda

menino.
 f) Leandro quis saber por que a sua proposta não me

interessava.
 g) Na carta, o pai pedia à lha que lhe contasse o que

havia e não lhe escondesse nada.

 h) Eu disse-lhe que, se pudesse, iria visitá-lo no dia
seguinte.

 i) O moço suplicou-lhe, humildemente, que lhe (ou
o) perdoasse, caso tivesse dito alguma coisa que a
houvesse magoado.

 j) Ela respondeu que aquilo não poderia continuarassim; e que era preciso que zessem as pazes de-
nitivamente.

 k) Meu avô costumava dizer que é interessante apre-
ciar temporais, mas quando estamos abrigados.

 3.3. a) — Se algum dia ainda nos virmos, apresente-me à
sua família — pediu-me Rodrigo, ao despedir-se.

 b) — Venha cá, menino, você é a única pessoa que me
entende nesta casa — disse dona Ema ao neto.
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 1.1.

1 2  3 4 5 6 7 8

Vi o lu ar do céu de ser to

En quan to em ro da a noi te a van ça

  2.2.

1 2  3 4567

É u ma his tó ria es pan to sa

heptassílabo (redondilha maior)

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Ao lon ge a man cha es gui a de um ci pres te

decassílabo

1 2  3 456789  10 11 12

Teu pé co mo o de um deus fe cun da va o de ser to

dodecassílabo (alexandrino)

1 2  3 456789  10 11 12

Sou a pe nas cons tan te e hu mi lha do lei tor

dodecassílabo (alexandrino)

1 2  3 456789  10 11

E os mo ços in quie tos que a fes ta e na mo ra

hendecassílabo

 c) — Lobo Neves, quando será ministro? — pergun-
tou(-lhe) Virgília a sorrir.

 — Pela minha vontade, neste instante mesmo;
(mas,) pela dos outros, (somente) daqui a um ano.

 d) — Não há nada de anormal, Carlota; entretanto,
parece-me conveniente que você volte ao consul-
tório do Dr. Sinésio, que é especialista. — disse

 João Carlos após examiná-la ligeiramente e recei-
tar-lhe alguma coisa.

 OU
 Daí a pouco chegou João Carlos, que, após ligeiro

exame, lhe receitou alguma coisa e disse: — Não

há nada de anormal; entretanto, parece-me con-
veniente que Carlota volte ao consultório do Dr.
Sinésio, que é especialista.

 4.4. a) Marcoré. Não cava mal, soava até como um dimi-
nutivo carinhoso.

 b) Velhas idiotas, que se danassem.
 c) Logo agora que tinham tanto a conversar!
 d) Para que sair? Para aquelas caras que odeia tanto?

O importante é que saibam de uma coisa: Ariosto
Ribas se acha novamente na terra. O que não lhes
será nada agradável.
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1 2  3 4 5 6 7 8

O Co ro ne les ta va au sen te

octossílabo

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Co mo é tris te es ta sa la as sim va zi a

decassílabo

1 2  3 456789

A bri meus bra ços pa ra al can çar- te

eneassílabo

  3.3. • alexandrino
 • alexandrino
 • decassílabo
 • hexassílabo

  4.4. “Sobre um passo de luz outro passo de sombra.”

  5.5. “Como um príncipe encantado.”

  6.6. 

aférese inda [por ainda]

sinérese magoado [ma-gua-do]

diérese piedade [pi-e-da-de]

crase o ódio [ó-dio]

ditongação sobre o mar [so-briu-mar]

ectlipse coa [por com a]

elisão ela encontra [e-len-con-tra]

  7.7.

1 2  3 456789  10 11 12

Co mo a ca sa é de ser ta! E co mo a tar de é fri a

1 2  3 4 5 6 7 89  10

Co mo a ca sa é de ser ta e a tar de, fri a

  8.8. São versos livres, sem rimas e sem estrofes.
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