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  Exercício 1

Suponha a seguinte notícia de jornal: 
Um pequeno zoológico particular, no interior de São Paulo, 

foi inspecionado, de surpresa, por fiscais do Ibama. Os técnicos 

constataram que as condições de higiene dos viveiros e jaulas eram 

deploráveis e que todos os animais, sem exceção, estavam em 

péssimas condições de saúde. O proprietário do local foi autuado 

por maus-tratos e os animais que precisavam de atendimento 

veterinário foram transferidos. 

 

a) Levando em conta o sentido geral do texto e a 

informação expressa pela oração adjetiva do último 

período, comente a incoerência que se constata nessa 

notícia.  

 

 

 

 

b) Qual seria a maneira mais simples de eliminar o 

problema no item a? 

 

 

 

 

 Exercício 2

Considere as proposições a seguir e pontue, se necessário, 

o período composto relativo a cada um delas. 

a)  Proposição: Todos os senadores são eleitos pelo 

povo. 

� Os senadores que são eleitos pelo povo têm 

obrigação moral de defender os interesses do 

país. 

b) Proposição: Apenas parte dos brasileiros gosta de 

basquete. 

� Os brasileiros que gostam de basquete assistem, 

pela TV, aos jogos do campeonato norte-

americano.  

c)  Proposição: Nem todo jogador de futebol tem salários 

milionários. 

� Os jogadores de futebol cujos salários são 

milionários gostam de exibir carrões luxuosos.  

d) Proposição: Todas as emissoras públicas de TV têm 

compromisso com a cidadania. 

� As emissoras públicas de TV que têm 

compromisso com a cidadania merecem ser 

prestigiadas pelos telespectadores. 

 

 Exercício 3

Considere estes dois períodos: 

I. A Terra que é um planeta do Sistema solar viaja em 

torno do Sol a uma velocidade aproximada de 108 000 

km/h. 

II. Será que a Terra que as futuras gerações habitarão 

estará muito diferente da Terra que conhecemos hoje? 

 

Um deles não está pontuado adequadamente. 

a)  Identifique esse período, pontue-o e justifique sua 

resposta. 

 

 

 

 

b) Explique por que no outro período não se pode 

acrescentar nenhum sinal de pontuação. 

 

 

 

 

 

 Exercício 4

Suponha que, no início de um ano escolar, um professor 

de sua turma, ao explicar o sistema de notas a ser adotado 

por ele, utilizasse uma dessas duas frases. 

I. As provas que serão fáceis acontecerão na terceira 

semana de cada mês. 

II. As provas, que serão fáceis, acontecerão na terceira 

semana de cada mês. 

a)  Classifique, nos dois períodos, a oração "que serão 

fáceis". 

 

 

b) Se esse professor fosse de uma disciplina com a qual 

você não tem muita afinidade, qual das duas frases 

você preferiria que ele usasse? Justifique. 
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