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3 de dezembro de 2014†

(A) Para cada um dos enunciados abaixo, responda as perguntas abaixo. Para fazer esse exercı́cio, imagine que os
enunciados estão sendo proferidos no dia 3 de dezembro de 2014.

• Identifique o tempo verbal do momento do acontecimento (MA) da oração principal (em itálico) descrito
nos enunciados abaixo (ex.: MA presente, pretérito mais-que-perfeito etc).

– Se for presente, especifique qual; se for pretérito, especifique se é o À ou Á;

• Identifique qual expressão indica a localização o MR. Por exemplo, para o enunciado O João está
estudando lingüı́stica agora, é a expressão agora que realiza o MR concomitante com o ME.1

• Caracterize o momento de referência (MR) em relação ao momento de enunciação (ME) e o MA em
relação ao MR (ou seja, diga se o primeiro termo de cada um desses pares de momentos é concomitante,
anterior ou posterior ao segundo termo do par).

1. Daqui a uns quatro ou cinco anos, todos os alunos vão se formar.

2. Todas as sentenças, qualquer que seja a lı́ngua natural, têm sujeito.

3. O João estudara com afinco, até que contaram para ele do cancelamento da prova.

4. Um mês antes da Festa do Livro, a Maria começou a juntar dinheiro.

5. No segundo semestre de 2014, o grupo de monitores de Elementos do matutino tem três membros.

6. Depois de ter tirado as maiores notas no vestibular, a Maria, além disso, viria a fazer parte de projetos de
pesquisa pioneiros.

7. Até 2013, Maria participara de doze corridas de rua.

8. Depois de terminarmos a faculdade, falaremos pelo menos uma lı́ngua estrangeira fluentemente.

9. O João está lendo um ‘Sherlock Holmes’, enquanto o pai faz o jantar.

10. Mesmo depois de denúncias terem sido feitas, a polı́cia militar aplicaria ainda outras técnicas despropor-
cionais de controle de levantes populares.

11. 42 é a resposta para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais.

12. Quando jovem, a Maria seguia princı́pios e ideais.

13. Após comprarmos pipoca, escolheremos nossos assentos.

14. Quando a professora perguntou, só uns quatro alunos tinham lido o texto.

15. Neste momento, a Maria alcança o cume da montanha.

16. Em alguns meses, começaremos a cursar a habilitação escolhida.

17. Quando o Paulo começou a pensar no assunto, a Maria já tinha feito as opções de habilitação dela.

18. Nas horas seguintes ao encerramento das eleições, pairava no ar a incerteza sobre o futuro do paı́s.

19. No mês que se seguiu ao final da Copa, o comércio já teria se recuperado.

20. Lingüı́stica é uma das disciplinas mais interessantes da faculdade de Letras.
∗Contato: monitorialingsf@gmail.com. Site: suzanafong.wordpress.com.
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1Importante: em quase todos os enunciados dados, o MR é realizado, mas esse não precisa ser o caso sempre; o MR pode estar implı́cito.

Por exemplo, no enunciado O João está estudando lingüı́stica, não há expressão que realize o MR, mas ele está implı́cito: é um AGORA,
concomitante ao ME, implı́cito. Sobretudo, o MR é necessário para ordernar o MA em relação ao ME, independentemente da realização (ou
ausência) dele.
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21. Na primeira semana de férias, a gente vai dormir por doze horas seguidas.

22. A Maria estava estudando para a prova de Clássicos, quando lembrou do fichamento de IELP.

23. Até o final do século, eu vou ter terminado a pós-graduação.

24. Na semana seguinte ao carnaval, retomaremos as aulas.

25. O João estava terminando de ler ‘Sherlock Holmes’, quando tocaram a campainha.

26. Até 2016, vão ter feito ciclovias na USP.

(B) Considere os dois grupos de enunciados abaixo. Em cada grupo, a forma verbal, que está em itálico, é a
mesma para todos os membros desse grupo. Mas o estatuto do acontecimento descrito é o mesmo para todos
os membros do grupo? Para a sua resposta, se baseie nas noções de ME, MR e MA e nos termos ‘enunciativo’
e ‘enuncivo’.

1. (a) Na semana em que vai ocorrer a prova, vai ter monitoria normalmente.
(b) Na semana seguinte ao Workshop de Lı́nguas Indı́genas, vai ter monitoria normalmente.
(c) Na semana que vem, vai ter monitoria normalmente.

2. (a) Agorinha há pouco, eu esbarrei com o João no corredor das salas 260.
(b) Eu esbarrei com o João no corredor das salas 260 no dia seguinte à Semana das Habilitações.

(C) Identifique o mecanismo de enunciação utilizado nos enunciados abaixo e, para cada caso, descreva o efeito
de sentido alcançado.

1. Amanhã, eu te ligo.

2. Torcedor A: Meu time deu uma vacilada ontem.
Torcedor B: Deu uma vacilada? Vocês perderam de cinco e até erraram pênalti!

3. Torcedor A: A gente ganhou ontem, você viu? Fizemos excelente partida e, além do mais, fora de casa!
Torcedor B: É, o seu time foi bem.

4. Propomos na presente dissertação que o gerúndio possui um traço de Caso a ser valorado.

5. “Somos todos homens aqui na seleção. Fracassamos e não fomos bem nas duas últimas partidas. Todos
têm sua parcela de culpa e é preciso assumir essa culpa e responsabilidade. Somos uma equipe de 23
jogadores e uma comissão técnica. Estamos aqui de peito aberto. Começamos juntos e vamos terminar
juntos. Não há um só culpado. O torcedor não queria esse resultado, como nós também não querı́amos. O
torcedor vai sempre cobrar a seleção brasileira. Vai sempre cobrar todos os seus jogadores quando o time
não ganha, não consegue seus objetivos. E tem de cobrar mesmo. No Brasil, ouvir vaias é natural. Isso faz
parte. O que posso dizer é que não foi só culpa do Fred.”2

6. Eu queria uma Coca agora, por favor.

7. [Imagine um programa jornalı́stico que discute temas nacionais relevantes]
É junho de 2013. Estamos em plena Avenida Paulista. Alguns manifestantes envolvidos em bandeiras
verdes e amarelas empunham cartazes com dizeres como ‘O gigante acordou’, enquanto entoam o hino na-
cional; outros confrontam policiais militares, que reagem atirando balas de borracha. Jornalistas registram
diferentes facetas desse episódio na história do paı́s. Muitos deles também acabam vı́timas da represália
violenta da força policial. Em retrospecto: o que as chamadas ‘jornadas de junho’ legaram ao Brasil?

8. A: Eu não acreditei quando o João perdeu o controle e quase agrediu o colega.
B: Não tem justificativa mesmo, mas, às vezes, quando você está estressado com o trabalho, você sempre
periga de explodir.

9. Edson Arantes do Nascimento: O Pelé foi um jogador excepcional.

(D) Os dois enunciados abaixo descrevem os mesmos tipos de acontecimento (enfileirar-se; ir; gastar) no passado.
Mas eles são completamente idênticos? Se não, qual é a diferença e qual o efeito de sentido alcançado? Inclua
na sua resposta o tipo de passado em cada um, indicando as relações de ordenação entre ME, MR e MA.

1. Naquele fim de tarde, os food-trucks se enfileiravam ao longo do bairro. Consumidores e entusiastas iam
de carrinho em carrinho e gastavam quantias irracionais em cachorro-quente e “pipoca-gourmet”.

2Fred, jogador de futebol, em entrevista ao Estadão. Fonte: http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,pra-mim-a-selecao-ja-deu-
desabafa-fred,1528000, acessado em 3 de dezembro de 2014.
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2. Naquele fim de tarde, os food-trucks se enfileiraram ao longo do bairro. Consumidores e entusiastas foram
de carrinho em carrinho e gastaram quantias irracionais em cachorro-quente e “pipoca-gourmet”.

(E) Assuma as seguintes datas para resolver o exercı́cio:

• Dia em que ocorre a enunciação: 3 de dezembro de 2014;

• Dia do Workshop de Lı́nguas Indı́genas: 5 de dezembro de 2014;

• Aulas de Elementos: o mesmo calendário que está sendo usando agora, segundo semestre de 2014.

Do ponto de vista estritamente cronológico (i.e., levando em conta as datas acima), os enunciados abaixo
são equivalentes, ou seja, eles ordenam os acontecimentos de maneira idêntica? O mesmo pode ser dito em
relação à codificação lingüı́stica desses acontecimentos? Na sua resposta, se baseie nas noções de ME, MR e
MA e nos termos ‘enunciativo’ e ‘enuncivo’.

1. Na próxima aula de Elementos, vai continuar sendo estudada a semiótica.

2. Na semana seguinte ao Workshop de Lı́nguas Indı́genas, vai continuar sendo estudada a semiótica.

(F) Uma sentença é considerada ambı́gua quando ela possui mais de um significado, o que pode ser decorrente de
diversas causas (por vezes, pela conjunção de mais de uma causa). Tomando como base essa definição, diga
se as sentenças abaixo são ambı́guas. Se sim, determine a(s) causa(s) da ambigüidade. Além disso, para as
sentenças que forem ambı́guas, descreva as leituras apresentadas.

1. O João estudará para a prova de Clássicos.

2. O João preparou a antiga receita da famı́lia.

3. O João disse que estudaria para a prova.

4. O João estava lendo Sherlock Holmes.
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São Paulo.

Thompson, E. (2001). Temporal dependency and the syntax of subjects. Journal of linguistics, 37(02):287–312.

3


