
 

1. Complete com os conectores relativos adequados.  

a) O Sermão de Santo António é uma das obras emblemáticas da literatura portuguesa, 

______________ são apontados os vícios da humanidade, através das repreensões feitas pelo 

orador aos peixes. 

b) São tantos os defeitos dos peixes _______________ são os dos homens. 

c) Para demonstrar quão vil a alma humana é quando está privada do “sal”, ou seja, dos ensinamentos 

e valores da doutrina cristã, Padre António Vieira (PAV) seleciona quatro peixes, com 

_____________ denunciará quatro tipos humanos. 

d) Começa por ridicularizar os roncadores, _____________ aponta como principal defeito a capacidade 

de se vangloriar sem motivo, até porque são peixes insignificantes, ______________ é comprovado 

pela referência ao seu tamanho. 

e) Já os pegadores são acusados do seu parasitismo, _____________ consiste em se pegarem aos 

peixes grandes. Com isto, Padre António Vieira pretende acusar todos _____________,  através da 

bajulação, por exemplo, se aproximam dos poderosos, dos influentes e tentam também lucrar com 

isso. 

f) O peixe Voador é acusado de ser presunçoso e ambicioso, ____________ é lamentável, pois não se 

satisfaz em usufruir do elemento a ___________ pertence, mas busca outro para _____________ 

não foi destinado. 

g) Por fim, mas não menos criticável, surge o polvo, ____________ PAV diz ser o maior traidor do mar. 

PAV começa por o comparar a um monge, mas nega a sua santidade e situa-o lá no fundo do mar, 

local ______________ frequentemente vive e ____________ prepara a sua emboscada para 

apanhar os indefesos inocentes, ____________, desprevenidos, se aproximam dos seus fortes 

tentáculos sem se aperceberem deste perigoso molusco, _____________ se disfarça 

propositalmente. 

h) _____________ é comparado a este “peixe” é Judas, o apóstolo ____________ traiu Cristo. Mas 

Vieira afirma que o discípulo é menos traidor que o polvo, pois aquele operou a sua traição às claras 

e não às escuras, facto de ____________ o polvo é acusado. 

 

2. Corrija as frases abaixo (retiradas de testes de avaliação), sabendo que os conectores relativos 

empregues estão incorretos. 

a) A figura de estilo é uma antítese, onde quer expressar o facto de a voracidade dos poderosos se 

realizar discreta ou descaradamente. 

b) Este excerto do sermão vieiriano integra-se na parte designada  exposição/confirmação, onde 

podemos comprovar em “Antes, porém, que vos vades, assim…”. 

c) Podemos comparar a atualidade com a obra de padre António Vieira, onde nos mostra/diz onde “os 

grandes comem os pequenos”. 
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