7º ANO • Língua Portuguesa
Considere o texto:
(COPEVAL) Outrossim, afeiçoei-me à contemplação da
injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a exemplificá-la, a
classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido,
mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinavame a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, e a boa
regra perdia o espírito, que a faz viver, para se tornar uma vã
fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama,
pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus
devedores; mas entre a manhã e à noite fazia uma grande maldade,
e meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara.
(trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis)

1. A classificação sintática do pronome oblíquo em “que a
faz viver” (l. 06) somente não é a mesma na oração
A atenuá-la (l. 02)
B classificá-la por partes (l. 02-03)
C Fazia-me decorar (l. 05)
D entendê-la (l. 03)
E que me perdoasse (l. 08)
2. (FAAP) OLHOS DE RESSACA

LISTA 18

3. Responda:

a) Na fala de Helga, classifique, quanto à transitividade, os
verbos caiu, começou, converteu, saquearam e teve,
identificando os objetos diretos e/ou indiretos e um
adjunto adverbial de tempo.
b) Identifique o objeto responsável pelo humor do texto.
c) Dentro da ideia geral do texto, por que esse termo é o
responsável pelo humor?
4. Assinale a opção correta:

"Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida.
Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance
consternou a todos. Muitos homens choravam também, as
mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a
si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era
geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver
tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem
algumas lágrimas poucas e caladas... As minhas cessaram logo.
Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto
para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga,
e quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha também.
Momentos houve que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais
os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e
abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar
também o nadador da manhã."
(Machado de Assis)

Só um destes verbos é transitivo direto, ao lado do qual
aparece o objeto direto:
A chegou a hora da encomendação.
B a confusão era geral.
C lhe saltassem algumas lágrimas.
D Capitu enxugou-as.
E as minhas cessaram logo.
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Na frase “Não estou conseguindo seguir a dieta
vegetariana.”, a locução verbal é classificada por:

A
B
C
D

Transitivo direto
Transitivo indireto
Intransitivo
Transitivo Direto e Indireto
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GABARITO
1. E
2. D
3. a) Cair e começar são verbos intransitivos. Converter,
saquear e ter são transitivos diretos. Os francos, a
nossa aldeia, filhotes são objetos diretos. Em junho é
adjunto adverbial de tempo.
b) Filhotes
c) Porque os demais itens enumerados tinham maior
importância social, política e histórica. Diferentemente
do fato do cachorro ter tido filhotes.
4. A
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