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 “ Na sua frente estava uma ave gigantesca, de asas abertas, cauda em 
leque, pescoço comprido, a sua cabeça ainda em tosco, por isso não se 
sabia se viria a ser falcão ou gaivota, É este o segredo, perguntou, Este 
é, até hoje de três pessoas, agora de quatro, aqui está Baltasar Sete-
Sóis, e Blimunda não se demora, anda na horta. O italiano fez uma 
pequena vénia na direção de Baltasar, que respondeu com outra mais 
profunda, ainda que inábil (...)” 

José Saramago, in Memorial do Convento, Ed. Caminho ( págs. 170-171) 

1. De entre as afirmações seguintes, escolha, identificando-a através da alínea 
respetiva, a hipótese que corresponde à opção correta. 

A frase sublinhada na sequência “...de Baltasar, que respondeu com outra 
mais profunda, ainda que inábil (...) ” é uma  

A. Subordinada adjetiva relativa restritiva. 

B. Subordinada adverbial consecutiva. 

C. Subordinada substantiva completiva. 

D. Subordinada adjetiva relativa explicativa. 

2. Faça corresponder aos quatro elementos da coluna A quatro elementos da 
coluna B, de modo a obter afirmações verdadeiras. Escreva, na folha da 
prova, ao lado do número da frase, a alínea correspondente. 
Pode preencher os quadrados ao lado das frases numeradas, usando o 
enunciado como folha de rascunho.  

A  B 

1) Na expressão “aqui está Baltasar Sete-
Sóis” (l.4)  

 a) O pronome pessoal se encontra-se 
anteposto ao verbo, devido à força atrativa 
do advérbio de negação. 

2) Na expressão “ por isso não se sabia” 
(l.2) 

 b) Existe uma referência deíctica pessoal. 

3) Na frase “Blimunda não se demora” (l.4)   c) Existe uma frase subordinada adverbial 
final. 

4) Na expressão “Na sua frente estava 
uma ave gigantesca” (l.1) 

 d) Existe uma referência deíctica espacial. 

  e) Existe um sujeito nulo indeterminado. 

 

 
 


