
 

 

PORTUGUÊS III
AULA 11: A NOTÍCIA, O ARTIGO DE 

OPINIÃO E EDITORIAL
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃOANUAL

VOLUME 3

OSG.: 101315/16

01. 
A alternativa B apresenta ambiguidade, já que não se pode precisar se o pronome “sua” se refere ao antecedente mais próximo ou 
mais distante. Sugestão de reescrita:

 Meu aluno disse ao colega que temia  / poderia obter uma nota pior do que esperava.

02. 
A) Quando os químicos da época depararam com o fenômeno de correntes elétricas criadas via interação química, tiveram de postular 

a existência de algum tipo de “átomo de eletrecidade”.
B) Enquanto toda a Física do século IX apontava que a luz fosse um tipo de onda, ele sugeriu analisá-la como se fosse de partículas.
C) O próprio austríaco relutou em aceitar certos desdobramentos do seu trabalho e chegou a lamentar tê-lo desenvolvido.
D) Em 1911, o dinamarquês Niels Bohr sugeriu um modelo que se assemelhava a uma miniatura do Sistema Solar.

03. 
 A substituição da preposição “para”, que indica fi nalidade, pela preposição “por“, que indica causa, alterou o valor semântico da 

mensagem. Não houve mudança semântica quando se trocou “é preciso“ por “precisa-se“. As locuções “a fi m de“, “no intuito de” 
e “com o fi to de“ introduzem ideia de fi nalidade, o que condiz com o sentido da preposição “para“.

04. 
 A forma reevocar inexiste. A forma correta é evocar ou revocar, que signifi ca mandar voltar; chamar de novo; restituir. Assim, o 

conceito do átomo foi revocado / evocado pelo inglês John Dalton.

Resposta: (B)

05. 
A) Sorriamos, nós não estamos sendo fi lmados!
Observe que a forma “sorriamos“ é diferente de “sorríamos“. A forma “sorriamos“ é imperativo, o qual deriva do presente do 
subjuntivo: que nós sorriamos: sorriamos nós.
B) Não ocorre gerundismo na frase em exame. O emprego do gerúndio constitui falha quando afeta principalmente a clareza da 

mensagem, não permitindo saber que tipo circunstância está sendo expressa por ele. No caso da mensagem apresentada, o uso 
do gerúndio está adequado, uma vez que indica que a ação de fi lmar está em andamento, processo.
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