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1. Para cada sentença abaixo, diga se essa sentença é ambı́gua. Se sim, identifique o tipo de ambigüidade (estrutural,
semântica, lexical etc). Para as sentenças estruturalmente ambı́guas, descreva (em prosa) as leituras e, além disso,
use testes de constituinte para diagnosticar a estrutura associada a cada leitura.

(1) a. O João comprou um bule para chá verde.
b. O João assistiu a Maria cantando com atenção.
c. Um aluno assistiu todos os filmes.
d. O João olhou o gato da sacada.
e. O João voltou da sacada.
f. O João adorou aquele canto.
g. O João comprou um tênis da Decathlon.
h. O João bebeu um chá fervendo.
i. O João bebeu um chá suando.
j. O João é um porco.
k. O João preparou um bolo sem trigo.
l. O João disse que a Maria comprou o tênis no Natal.

2. Faça representações arbóreas para as seguintes sentenças: (1-a), (1-d), (1-f), (1-g), (1-k), (1-l).1

3. ‘De carro’ em (2-a) e em (2-b) é adjunto ou complemento em relação a motorista e pneu, respectivamente? Justifi-
que sua resposta.

(2) a. O João conheceu um motorista de carro.
b. O João comprou um pneu de carro.

4. Represente as sentenças (2-a) e (2-b) por meio de uma árvore sintática, levando em conta a sua resposta para o
exercı́cio 3.

5. Considere os pares de sentença abaixo e responda as perguntas a seguir.

(3) a. O João disse que a Maria pôs o carro na rua.2

b. O João disse que a Maria comprou o carro na rua.

(4) a. Na rua, o João disse que a Maria pôs o carro.
b. Na rua, o João disse que a Maria comprou o carro.

(5) a. No escritório, o João disse que a Maria põe o carro na Luciano Gualberto, na Cidade Universitária (e
na Avenida Paulista, no Centro).

b. *No escritório, o João disse que a Maria comprou o carro na Luciano Gualberto, na Cidade Universitária
(e na Avenida Paulista, no Centro).

• As sentenças em (3) são ambı́guas? Se sim, indique o tipo de ambigüidade e justifique sua resposta.

• Em (4-a), existe alguma leitura favorecida pelo deslocamento do PP? E quanto a (4-b)?

• O que estaria causando o contraste de gramaticalidade em (5)?

• Faça representações arbóreas para as sentenças em (3).

1Mais para a frente no curso, você pode tentar desenhar as demais sentenças nessa lista ;-)
2Para esse exercı́cio desconsidere a leitura (e estrutura correspondente) nas sentenças em (3) em que o carro e na rua formam um constituinte só,

como em Esse carro na rua é meu (cf. Esse carro vermelho é meu).
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