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1. Analise o seguinte trava-língua e responda às questões. 

 

 
 

a)  Observe que três palavras são muito parecidas: sabia, 
sábia e sabiá. O que marca a diferença entre elas? 

 

b) Como essas palavras são classificadas quanto à 
tonicidade? 

 

2. Leia, a seguir, o trecho de uma crônica de Clarice 
Lispector e complete o quadro com as palavras destacadas 
em negrito, separando-as quanto à tonicidade de cada uma. 

 

O vestido branco – Clarice Lispector 
 

Acordei de madrugada desejando ter um vestido branco. E 
seria de gaze. Era um desejo intenso e lúcido. Acho que era a minha 
inocência que nunca parou. Alguns, bem sei, já até me disseram, me 
acham perigosa. Mas também sou inocente. A vontade de me vestir 
de branco foi o que sempre me salvou. Sei, e talvez só eu e alguns 
saibam, que se tenho perigo tenho também uma pureza. E ela só é 
perigosa para quem tem perigo dentro de si. A pureza de quem falo 
é límpida: até as coisas ruins a gente aceita. E têm um gosto de 
vestido branco de gaze. Talvez eu nunca venha a tê-lo, mas é como 
se tivesse, de tal modo se aprende a viver com o que tanto falta. 
Também quero um vestido preto porque me deixa mais clara e faz 
a minha pureza sobressair. É mesmo pureza? O que é primitivo é 
pureza. O que é espontâneo é pureza. O que é ruim é pureza? Não 
sei, sei que às vezes a raiz do que é ruim é uma pureza que não pôde 
ser.  

 
 
 
 
 
 
 

Oxítona Paroxítona Proparoxítona 

   
 
 
 
 
 

 

3. No fragmento da crônica, há uma oração sublinhada: 
“mas também sou inocente”. 

 

a)  Qual é o sujeito da oração? Como ele é classificado? 

 

b)  Qual é a transitividade do verbo? 

 

c)  Como o termo “inocente” é classificado quanto à função 
sintática? 

 

4. (Unesp-SP - Adaptado) Os termos grafados com letras 
maiúsculas nas passagens abaixo se identificam pelo fato de 
exercerem a mesma função sintática nas orações de que 
fazem parte.  

 

O esporte é bom pra gente, fortalece o corpo e tranquiliza 
A MENTE. – Antes que o primeiro corredor indignado atire 
UM TÊNIS em minha direção (...) – Quando estamos 
correndo, não há previsão de pagamento.   
 
Indique essa função. 

A  Sujeito. 

B  Predicativo do sujeito. 

C  Predicativo do objeto. 

D  Objeto direto. 

E  Complemento nominal.  

 

GABARITO 

1.  a) O acento tônico marca a diferença entre as palavras, que 
têm significados diferentes, além do acento gráfico presente 
na segunda e na terceira palavras. 

b) Paroxítona, proparoxítona e oxítona. 
 

2. Oxítona: também; parou; raiz 

Paroxítona: branco; vestido; espontâneo 
Proparoxítona: lúcido; límpida 

3. a) Sujeito desinencial (eu). 

b) Verbo de ligação. 
c) Predicativo do sujeito. 

4. D 
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