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Explique a gramaticalidade ou agramaticalidade das sentenças abaixo. Quando há ı́ndices sub-escritos
indicando correferência, explique por que a correferência em questão é possı́vel ou impossı́vel.

(1) *Os professores foram comprovados que estão estressados.

(2) *Quemp o Paulop confessou que a Maria detesta?

(3) Quais competidoresc os repórteresr noticiaram que enganaram um ao outroc,∗r?

(4) O deputadod acabou confessando que destinou a verba para si mesmod .

(5) Quais filantropos f parecem ter admitido que sempre elogiam a si mesmos f ?

(6) Qual funcionário f que elogiaram recentemente o João j reclamou que mentiu sobre si mesmo f ,∗ j?

(7) Os deputadosd constataram que os assessoresa são burros durante a condenação um do outrod,???a.

(8) *Os atletasa, parece ter sido verificado que são altos durante a avaliação um do outroa.

(9) *Quais jogadores j que ec j comentaram que são honestos acabaram sendo barrados da competição?1

(10) Qual advogadoa que o imbecil∗a, j venera acabou decepcionando o João j?

(11) A Mariam, o chefe reclamou que a anta encaminhou o relatório para si mesmam.

(12) Embora odeie lingüı́stica, a Maria é confiável.

(13) *Elam é confiável, embora a Mariam odeie lingüı́stica.

(14) Quais candidatosc que pareciam ter sido menosprezados pelos avaliadoresa nunca desconfiaram
de si mesmosc,∗a?

(15) Quais funcionários f que parecem ter sido elogiados por eles∗ f ,i xingaram-se f ,∗i veementemente?

(16) O juiz admitiu que ele j tinha sido favorecido no concurso depois que o João j exigiu uma
explicação.

(17) *O juiz disse que ele j recebeu uma nota baixa porque o João j tinha errado uma pergunta fácil.

(18) Qual trabalhador que foi contratado pelo diretor recentemente parecem ter reclamado que mentiu
sobre si?

(19) Calhou que esqueci que os meninos1 parecem levar horas para banharem-se1.

1Para essa sentença, além de explicar a agramaticalidade da sentença, com a leitura indicada, identifique a categoria vazia
ec (empty category).
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