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aPêndice

Questionário de pesquisa 1

Responda aos itens abaixo seguindo as instruções e sem se preocupar com questões 
de certo ou errado, pois o que interessa neste questionário é saber como você, 
falante da Língua Portuguesa, sente determinados fatos da língua.

VII)  Em cada par de frases abaixo assinale, colocando um círculo, aquela em que 
a situação expressa é apresentada como algo acabado, que não ocorre, que 
não está mais em realização no momento em que se fala.

OBS. -  Se em algum caso você achar que ambas as frases se enquadram 
nas	 especificações	 acima,	 assinale	 a	 que	mais expressa o que 
especificamos		e	sublinhe	a	outra.	Se	nenhuma	se	enquadra,	não	
faça marca alguma.

1) a - José limpava a casa.
 b - José limpou a casa.

2) a - Paulo falava de você.
 b - Paulo falava de você, quando entrei na sala.

3)		 a	-	Papai	plantava	flores	ao	redor	da	casa.
	 b	-	Papai	sempre	plantava	flores	ao	redor	da	casa.

4)  a - Roberto lia o livro.
 b - Roberto leu o livro.
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5)  a - Jorge mergulhava na piscina.
 b - Jorge mergulhou na piscina.

6)  a - Sérgio escrevia um livro.
 b - Sérgio escreveu um livro.

VIII)  Assinale a frase que expressa:

OBS.	-		 Se	nenhuma	frase	expressar	o	indicado,	não	assinale	nenhuma;	se	
ambas expressarem, assinale ambas, mas só o faça se realmente 
as	duas	expressarem	o	que	se	especificou.

1	-		 Que	a	pessoa	não	mais	luta	bem.
 a) Pedro lutava bem.
 b) Pedro lutou bem.

2	-		 Que	a	pessoa	não	mais	está	fazendo	uma	cadeira.
 a) Élio fazia uma cadeira.
 b) Élio fez uma cadeira.

3	-		 Que	a	pessoa	não	mais	emoldura	quadros.
 a) Fábio emoldurava quadros.
 b) Fábio emoldurou quadros.

4	-		 Que	a	pessoa	não	mais	caminha	pelo	bosque.
 a) Marina caminhava pelo bosque.
 b) Marina sempre caminhava pelo bosque.

5	-		 Que	a	pessoa	não	mais	poda	plantas.
 a) Celso podava plantas.
 b) Celso podava plantas, quando ouviu o estouro.

6	-		 Que	os	trabalhadores	não	mais	partem	de	manhã.
 a) Os trabalhadores partiam de manhã.
 b) Os trabalhadores partiram de manhã.



305

Luiz Carlos Travaglia

IX)  Marque a alternativa que indica algo que se pode dizer a partir da frase 
apresentada.

1 -  Mário cantou.
 a) Mário não canta mais.
 b) Maria ainda canta.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Mário ainda canta ou 

se não canta mais.

2 -  Tereza arrumava os livros na estante.
 a) Tereza não arruma mais os livros na estante.
 b) Tereza ainda arruma os livros na estante.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Tereza ainda arruma os 

livros na estante ou não arruma mais.

3 -  Cláudia passeou pela praia.
 a) Cláudia não está mais passeando pela praia.
 b) Cláudia ainda está passeando pela praia.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Cláudia ainda está 

passeando pela praia ou se não está mais.

4 -  Maria fazia a comida.
 a) Maria não está mais fazendo a comida.
 b) Maria ainda está fazendo a comida.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Maria ainda está fazendo 

a comida ou não está mais fazendo a comida.

5 -  Augusto pintou a casa.
 a) Augusto não está mais pintando a casa.
 b) Augusto ainda está pintando a casa.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Augusto ainda está 

pintando a casa ou não está mais.

6 - Os meninos brincaram.
 a) Os meninos não estão mais brincando.
 b) Os meninos ainda estão brincando.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se os meninos ainda estão 

brincando ou se não estão mais brincando.
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7 -  Selma escreveu a carta.
 a) Selma não está mais escrevendo a carta.
 b) Selma ainda está escrevendo a carta.
 c) A frase não permite dizer se Selma ainda está escrevendo a carta 

ou se não está mais.
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Questionário de pesquisa 2

Responda aos itens abaixo seguindo as instruções e sem se preocupar com questões 
de certo ou errado, pois o que interessa aqui é saber como você, falante da Língua 
Portuguesa, sente determinados fatos da língua.

X)  Em cada par de frases abaixo assinale, colocando um círculo, aquela em que 
a situação expressa é apresentada como acabada.

OBS. -  1) Se você achar que nenhuma das frases do par se enquadra nas 
especificações	acima,	não	assinale	nenhuma.

	 2)	Se	você	 achar	que	 ambas	 se	 enquadram	nas	 especificações,	
assinale a que mais	expressa	o	que	especificamos	e	sublinhe	a	
outra.

1)  a - Célia apagava a luz calmamente.
 b - Célia apagava a luz calmamente, quando ouviu chamarem-na.

2)  a - José atirava em todo bicho que via.
 b - José sempre atirava em todo bicho que via.

3)  a - Maria fechava a janela ao anoitecer.
 b - Maria sempre fechava a janela ao anoitecer.

4)  a - Raul engolia sem mastigar.
 b - Raul sempre engolia sem mastigar.



308

O aspecto verbal no Português: a categoria e sua expressão

5)  a - Bolivar morria de fome.
 b - Bolivar morria de fome, quando o encontraram.

XI)  Assinale a frase que expressa:

OBS.	-		 Se	nenhuma	frase	expressar	o	indicado,	não	assinale	nenhuma;	
se	ambas	expressam,	assinale	ambas;	mas	só	o	faça	se	realmente	
as	duas	expressarem	o	que	se	especificou.

1	-		 Que	a	pessoa	acabou	de	fechar	a	janela.
 a) Maria fechava a janela cuidadosamente.
 b) Maria fechava a janela, quando viu um vulto no quintal.

2	-		 Que	a	pessoa	não	mais	apaga	a	luz.
 a) Célia apagava a luz ao sair.
 b) Célia sempre apagava a luz ao sair.

3	-		 Que	a	pessoa	não	mais	pula	o	muro	sem	pôr	as	mãos.
 a) O menino pulava o muro sem pôr as mãos.
 b) O menino sempre pulava o muro sem pôr as mãos.

4	-		 Que	a	pessoa	não	mais	descobre	os	erros	em	poucos	minutos.
 a) Neste jogo Darci descobria os erros em poucos minutos.
 b) Neste jogo Darci sempre descobria os erros em poucos minutos.

5	-		 Que	a	pessoa	acabou	de	fazer	seu	vestido.
 a) Tereza fazia seu vestido com carinho.
 b) Tereza fazia seu vestido, quando a chamaram do hospital.
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IX)  Marque a alternativa que indica algo que se pode dizer a partir da frase 
apresentada.

1 -  Mário cantou.
 a) Mário não canta mais.
 b) Maria ainda canta.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Mário ainda canta ou 

se não canta mais.

2 -  Tereza arrumava os livros na estante.
 a) Tereza não arruma mais os livros na estante.
 b) Tereza ainda arruma os livros na estante.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Tereza ainda arruma os 

livros na estante ou não arruma mais.

3 -  Cláudia passeou pela praia.
 a) Cláudia não está mais passeando pela praia.
 b) Cláudia ainda está passeando pela praia.
 c) A frase não dá elementos para se dizer se Cláudia ainda está 
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 b) Os meninos ainda estão brincando.
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brincando ou se não estão mais brincando.
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5)  a - Bolivar morria de fome.
 b - Bolivar morria de fome, quando o encontraram.
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 a) Neste jogo Darci descobria os erros em poucos minutos.
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