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1. Desenhe árvores sintáticas para as sentenças abaixo e explique a gramaticalidade ou agramaticalidade de
cada uma, com base na Condição de Subjacência.

(1) a. Qual vestido a Maria afirmou que o Paulo escolheu?
b. *Qual vestido a Maria negou a afirmação que o Paulo escolheu?

(2) a. *De qual andar a Maria adorou o cachorro do vizinho?
b. *De quantas cores um vestido enganou o público?
c. *De qual processo o João disse que a advogada comprou uma pasta para a documentação?

(3) a. Quais livros o Paulo contou que a biblioteca prometeu que ela doaria para ele?
b. *O que o João arrumou o quarto depois que a mãe prometeu que ela ia dar para ele?

(4)
(4) *Quem a Maria leu todo o livro embora a professora tenha dito que o primeiro capı́tulo confunde?

(5) a. O que o João exige que o Paulo desenhe?
b. *O que o João vai imprimir os convites desde que o Paulo desenhe?

(6) a. *Quais alimentos que o João não consuma orgulhou a Maria?
b. *De quais filmes que o Paulo goste intriga o João?
c. *Que esportes que a Maria esteja praticando assustou o João?
d. *Quantas pessoas que o serial-killer tenha matado chocou os espectadores?

(7) a. Quem o João disse que a imprensa local noticiou que o deputado subornou?
b. *Quem o Paulo disse que a imprensa local publicou a notı́cia que o deputado subornou?
c. *Quem o Paulo disse que a imprensa local publicou a notı́cia antes que o deputado subornasse.

2. Nos pares de sentenças abaixo, a sentença (a) é ambı́gua, mas (b), não. Explique esse contraste. Inclua
na sua resposta uma representação da estrutura impossı́vel de (b).

(8) a. O João editou o livro para a Maria.
b. Para quem o João editou o livro?

(9) a. A Maria investigou quais plantas a região produz em maio.
b. Quando a Maria investigou quais plantas a região produz?

(10) a. A Joana esqueceu o que a Maria reinvindicou devido ao problema financeiro.
b. Devido a qual problema a Joana esqueceu o que a Maria reinvindicou?

(11) a. Como o manual descreveu que o bolsista podia adquirir livros importados?
b. Como o manual descreveu o que o bolsista podia adquirir?

(12) a. Quando a secretaria indicou que a Maria podia concluir a dissertação?
b. Quando a secretaria indicou o que a Maria deveria concluir?
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3. Explique o contraste das duas sentenças abaixo. O que diferencia (b) de (a) e que torna (b) agramatical?

(13) a. Quais bolsas foi divulgado que o João não sabe que a fundação vai criar?
b. *Quais bolsas que o João não sabe que a fundação vai criar foi divulgado?
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