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QUESTÃO-AULA 

 

Propostas de resolução:  

 

1. a. 2; b. 1; c. 1, 1; d. 2; e. 2 

 
2. (D) 

 

3. a. loucamente – valor de modo.  

b. nunca – valor temporal. 

 

4. A história não é conhecida nem se conta em poucas palavras. 
 

5. a. Será um dos mitos mais duradouros da alma lusa, juntamente, crê-lo-ei, com o 

mito do sebastianismo.  

b. Pedro comprometer-se-á a não se vingar nos executores da sua amada.  

c. Seria um epílogo lendário e macabro – pensar-se-ia que de origem castelhana –  

para uma história romântica e trágica.  

 
6. a. Predicativo do sujeito. 

b. Modificador.  

c. Complemento oblíquo.  

d. Modificador do nome apositivo. 

e. Sujeito simples.  

 
7. a. Oração coordenada copulativa.  

b. Oração subordinada adverbial causal.  

c. Oração subordinada adjetiva relativa explicativa.  

d. Oração subordinada adjetiva relativa restritiva.  

e. Oração subordinada substantiva completiva.  

f. Oração subordinada adverbial concessiva.  

g. Oração subordinada adverbial consecutiva.  

h. Oração subordinada adverbial causal.  

 
8. 8.1. a. livre, em liberdade;  

       b. perdidamente apaixonado.  

8.2. Metáfora. 
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9. “Em vão o rei Afonso IV instou Pedro a casar de novo. O filho negava-se alegando 

estar ainda muito dolorido pela morte de Constança; mas, entretanto, ceguinho de 

amores, mantinha a mancebia com Inês. Por fim, sete anos depois desse 

falecimento, o rei ordenou a execução de Inês, levada a cabo por Pêro Coelho, 

Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, a 7 de janeiro de 1355. A sua morte 

desencadeou uma fúria rebelde no apaixonado, que pegou em armas contra o pai. 

Só em agosto desse ano, e por intercessão da rainha Beatriz, mãe do príncipe, é 

que a paz foi assinada. Pedro comprometeu-se a não se vingar nos executores da 

sua amada, mas logo após a morte do pai, e já rei, executou o Coelho e o 

Gonçalves com requintes de sadismo. Segundo algumas crónicas, mandaria ainda 

exumá-la, tê-la-ia sentado no trono e obrigado os seus fidalgos ao beija-mão das 

suas ossadas.” 


