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Anexo

1. Com essa maratona, acabei doente.
2. Se ele soubesse como a noite anda violenta, não teria trocado o boxe
pelo balé.
3. Ciro Gomes anda meio deprimido.
4. O presidente disse (...) que ele também anda muito preocupado
com as questões sociais.
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5. A verdade também é, e ambas andam escassas por esses dias.
6. O escritor Eduardo Galeano, autor de “As veias abertas da América
Latina”, diz que o mundo está parecendo piada de humor negro.
Para ele, a democracia anda desprestigiada.
7. Fluminense cai do salto alto.
8. (...) mais de 19 milhões de crianças de até 6 anos e jovens de 15 a 17
anos continuam fora das salas de aula, segundo IBGE.
9. Tive a oportunidade de continuar viva, depois de uma situação-limite da
qual estava certa de que não escaparia.
10. Lojas e escolas continuam fechadas por ordem do tráfico em nove
bairros.
11. Todos os artigos e reportagens publicados no Globo desde 97 e
no Extra do lançamento para cá continuam intactos no Arquivo
Premium da Agência O Globo.
12. O inverno se despede, mas o frio continua.
13. No time das estrelas, prestígio de Petkovic continua intacto.
14. Ela (Rosinha) está livre para dizer o que pensa, para vender
facilidades.
15. Ministras estão bem cotadas.
16. Na mensagem, Ciro afirma que vitória está próxima.
17. Prêmios para Norah Jones mostram que os artistas fabricados estão
em baixa nos EUA.
18. O mercado não está nem é nervoso. (bom exemplo para alunos de
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PLE – diferença semântico-aspectual entre SER e ESTAR)
19. Romário vai levar pára-quedas e uma bazuca na mala porque a coisa
está feia por lá.
20. Ela veio me dizer que eu estava bem mais solto, leve em campo (...)
21. (...) a população dos 11 condados de Buyun estava insatisfeita com a
miséria e com o contraste (...)
22. Quando me levantei, o Maracanã estava mudo.
23. (...) contratos com o governo do estado. Tudo estava muito claro
desde então.
24. (...) hora de começar o desfile, as manequins estavam histéricas,
queriam desfilar descalças.
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25. É fácil saber quando se está apaixonada. Não dá para se concentrar
em nada(...)
26. No Brasil atual, o nível de preços está baixo e não pode subir porque
não há renda suficiente (...)
27. A universidade está em dia com o ritmo frenético com que desenvolve
(...)
28. (...) acompanharam a inflação e o consumidor está sem dinheiro no
bolso.
29. (...) dois feridos estão em estado grave.
30. Fox não está em clima de fazer favores a Bush.
31. Alguns abatedouros estão em regime de concordata.
32. Os jornalistas hoje estão em crise.
33. Para Blair, reputação da ONU está em risco.
34. A crônica policial está cheia de menores.
35. Os assaltos aumentam porque o sujeito está desempregado.
36. Terni, afirmou, há pouco, que a empresa está interessada em
participar do leilão da banda C (...)
37. França não diz abertamente, mas está louco para a partida contra o
Paraguai começar.
38. (...) negociado entre R$ 1,25 e R$ 1,35. Está muito barato. O preço do
frango historicamente (...)
39. (...) corrigir o erro, porque a cidade está muito feia com o carnaval de
oito ou nove candidatos (...)
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40. O Brasil hoje está órfão, disse Padilha.
41. (...) Playboy Leandro Simões, 27 anos, está pronto para um desafio.
42. Uma equipe de 15 jornalistas está responsável por atualizar o site (...)
43. (...)se os upgrades estão muito caros ou se estou sem dinheiro
mesmo.
44. Os investidores já estão preparados para a decisão da justiça.
45. Tenho um estabilizador da SMS e não estou certo quanto ao
aterramento da tomada.
46. Não preciso disso. Na verdade, não estou interessado em participar
dessa itinerância (...)
47. (...) sou de família católica e cada vez mais estou mais convencido de
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que tenho ascendência judia.
48. Estou muito feliz com o resultado.
49. (...) nos cedeu mercadorias apreendidas e estamos ansiosos para
receber um empréstimo da Caixa (...)
50. Por isso, estamos confiantes, disse um dos diretores da Umna (...)
51. Estamos dispostos e convictos de que podemos ganhar.
52. A página da Bené estará disponível a partir do dia 30 de julho.
53. (...) neste mês a receita e os gastos estão equilibrados.
54. (...) todos os arquivos estariam contaminados pelo CHIvírus.
55. (...) aparelhos que operam no sistema digital estariam vulneráveis
a ser infectados pela praga.
56. (...) também a discussão sobre ética etc. que estava restrita à
comunidade científica.
57. (...) Técio Pacitti, diz que a Usina está atenta. Estamos
acompanhando as evoluções (...)
58. No Brasil atual, o nível de preços está baixo e não pode subir
porque não há renda suficiente (...)
59. César prevê gastos de R$ 4,5 milhões e está convicto de que vai
conseguir arrecadar essa quantia.
60. (...) Práticas para o Consumo Sustentável já está disponível no
endereço (...)
61. (...) o diagnóstico é parecido : o dinheiro está escasso por enquanto,
mas vai aparecer.
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62. Mas a presidência da República está firme na posição de não
modificá-lo.
63. João - ou Fábio Alan - está foragido da Justiça desde 1993.
64. Meu irmão está irritadíssimo porque, em Montevidéo (...)
65. (...) em outros países desenvolvidos a atividade está madura.
66. O Brasil hoje está órfão, disse Padilha.
67. (...) constatou que 64% das 352 entrevistadas estão aborrecidas com
a situação.
68. Por outro lado, governos de oposição estão aptos para a reeleição em
estados de peso político.
69. Os contratos ainda não estão fechados.
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70. (...) uma peça ou outra, mas geralmente estão imprestáveis, fora de
linha.
71. Os chilenos estão preocupados com a adaptação à altitude de La
Paz.
72. As primeiras 150 páginas já estão prontas.
73. As italianas não estão satisfeitas com o tempo que seus maridos
passam (...) e os locais que atraem turistas estão vulneráveis
Precisam de mais atenção.
74.Tenho um estabilizador da SMS e não estou certo quanto ao
aterramento da tomada.
75. Estou satisfeito com a minha performance.
76. (...) são mais uma doce amostra de como o brasileiro está
esperançoso com o novo ano.
77. Bilhete aéreo nacional fica 16% mais caro.
78. Corridas de táxi no Rio ficam 8,7% mais caras a partir de segundafeira.
79. Bancada ruralista fica menor no Congresso.
80. Eu fiquei nervosa quando o encontrei.
81. É, tá na hora de vender. A família ficou grande para um quarto e sala.
82. 4o. FIAT OUTLET - o que já era bom ficou ainda melhor.
83. Encomendas de bens duráveis ficaram estáveis e analistas temem
estagnação da indústria.
84. A questão é que, durante o debate, ficou claro o que, qualquer que
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seja o eleito (...)
85. Agora ficou muito caro especular com o dólar.
86. Fiquei muito satisfeito com essa alternativa, especialmente pela
possibilidade de o Flamengo (...)
87. Um traficante rico que ficou milionario.
88. Sair `a noite no Rio ficou mais caro de 7% a 23%.
89. Quando comecei a entrar na comunidade, fiquei chocado.
90. As pessoas dizem “Você ficou rico”, porque o filme faturou R$20
milhões.
91. Nas duas vezes, os médicos me garantiram que eu ficaria curada,
mas continuo com a mesma dificuldade de respirar pelo nariz,
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que fica completamente congestionado.
92. (...) a preferência fica clara. Morei dois anos e meio em São Paulo (...)
93. Inquérito sobre incêndio em uruguaiana fica pronto terça-feira.
94. Entre e fique à vontade.
95. Os olhos brilham, os cabelos ficam mais bonitos, a pele respira (...)
96. E quando isso acontece, os países ficam muito vulneráveis a crises
(...)
97. Vamos apenas torcer para ficar bom. Suas arrancadas dão saudade.
98. Não deu para ficar rico, não dava.
99. Inglês no Oxford: pode vibrar. Se futuro agora ficou melhor.”
100. Se pudesse, jogava até hoje. E fico muito feliz com essa garotada
(...)
101. A sua insegurança ficou clara ao buscar o caminho mais curto para
fugir (...)
102. Foi o desfile que ficou conhecido como o Furacão Valéria (...)
103. (...) e brigar por liberdade ficou muito difícil. Mas não imposssível.
104. (...) José Roberto Arruda, “ficou muito pesado” e que por causa das
eleições (...)
105. (...) o site de Lulu Santos ficou pronto recentemente.
106. Que fique bem claro: se usarmos a forma pegado, (...)
107. (...) com tal intensidade que fica difícil dirigir ou andar por ruas
alagadas(...)
108. (...) nada mais irá lhe faltar e, para isso, fica implícito que cada um
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espera ter todas as suas necessidades (...)
109. (...) fico me perguntando se esse cidadão não fica preocupado com a
vergonha que pessoas de sua família (...)
110. O Fernando faz o tênis ficar divertido, isso é muito bom.
111. (...) nem protegeu os cidadãos comuns - que ficaram expostos a
mais um perigo.
112. Com isso ficou garantida a vitória da Alemanha por 12 a 11.
113. (...) político amazonense citado pela Folha ficou irritado quando
disseram que só tivera (...)
114. (...) que nem se interessava por política, ficou perplexo.
115. (...) Ramos, candidato do PPB, confessa que ficou surpreendido com
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a previsão de gastos (...)
116. (...) Ficou uma situação patética, mas ele tem o direito de se
expressar como torcedor do Americano.
117. Ficou chocado. E desconfiadíssimo.
118. (...) de repente parece que tudo fica numa nice, que cada setor dá o
seu palpite e a gente age sempre na média.
119. Renda da população ficou praticamente estagnada pelo segundo
ano consecutivo.
120. Além disso, outros 70 mil reservistas teriam de preencher posições
que ficariam vagas nos EUA durante o período de guerra.
121. É cômodo dizer: olha, eu não subo, vocês não descem e fica tudo
certo.
122. (...) diz que Serra é o senhor fica-tudo-como-está e Lula é o doutor
não-sabe-como-vai-ficar. (primeira ocorrência do verbo ficar)
123. Frente fria fica até hoje, mas volta na terça.
124. Quando o ídolo perde a chance de ficar calado.
125. Ronaldo não vai ter mais 100%. Passou por cirurgias e ficou dois
anos parado.
126. Fiquei 14 anos exilado.
127. A boemia vem dessa época, então ficou essa imagem do Jorge...
128. Como ficou a ocupação nos últimos 12 meses.
129. Bill Evans: canja do pianista na noite carioca ficou guardada em fita
cassete inédita.
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130. Preço de remédios ficará congelado por três meses.
131. O trunfo já estava prometido, mas ficou guardado como cartada
semifinal.
132. (...) disco rígido ou HD (hard disk, em inglês) ficam armazenados os
programas usados pela máquina (...)
133. (...) comércio exterior é pequeno e as exportações ficam
concentradas em um grupo muito limitado (...)
134. (...) está cansado de ver arranha-céus e de ficar engarrafado no
trânsito (...)
135. Sou uma fração da Igreja que não pode ficar indiferente diante
desses trabalhadores.
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136. (...) receber um salário mensal de R$5 mil - que ficará intocável até a
saída deles do cativeiro (...)
137. (...) avaliadas em US$ 100 mil cada uma, ficarão expostas até 6 de
agosto
138. (...) pois as mensagens ficarão retidas até o momento que o dono
(...)
139. Mas fique ligado: o número de pessoas na sala é limitado.
140. Fique de olho na coluna Corte para Curtir que sai na revista Rio
Show toda sexta-feira.
141. Como todo virginiano, fico na minha, prestando atenção.
142. Time joga mal e fica no empate com o Volta Redonda.
143. O caso me parece muito grave.
144. No entanto, quando se medem os gastos em relação ao orçamento
federal, o peso parece maior.
145. (...) com o login e a senha do usuário, que permanecem gravados
num arquivo temporário.
146. (...) segunda-feira Yasser Arafat e Ehud Barak permanecem
reunidos, tentando impulsionar o processo (...)
147. (...) o período que o Instituto Félix Pacheco permaneceu responsável
pelo cadastro de 14 milhões de pessoas.
148. Os dois permaneciam sempre de meias durante as paradas, para
amenizar o castigo da quadra que fervia.
149. Biondi disse que o clima na campanha permanece o mesmo e que
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Serra é que vem sendo atacado pelos adversários.
150. (...) viram que a gravidez tão desejada era psicológica, para a
frustração da mãe.
151. Os habitantes eram bárbaros e cruéis e o canibalismo era um hábito
152. A bola de Romário, no trato, é angelical; no desfecho, é mortal.
153. Aqui, a vida é barata, alimentação e frutas da época a bons preços.
154. A carta de vinhos é boa na relação preço/qualidade e na oferta:
155. Quando a festa é boa, os convidados não vão embora.
156. (...) e a navegação pelo site é confusa.
157. A água é cristalina, permitindo ver o fundo de corais e peixes(...)
158. Sua dança é escultural, magnífica e seus sapateados são de um (...)

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0115431/CA

159. A velocidade com que sobem no coqueiro é espantosa, apesar de
lentos quando no chão (...)
160. Alongar-se antes e depois da corrida é essencial.
161. A bola de Romário é estática, sedentária, crente, canonizada.
162. A caça submarina nesta ilha é fantástica.
163. Casa é fundamental. É um refúgio, (...)
164. O trabalho deles é heróico e tem que crescer ainda mais.
165. Vencer o tempo dessa maneira é impressionante.
166. Para Moscatelli, o vazamento não é inédito e a prefeitura já havia
informado que o problema (...)
167. Sua imaginação é inspiradora e os bailarinos mostram o que (...)
168. Moorea é linda e, sobretudo, acolhedora. A mais bela das ilhas (...)
169. Nada do que Pelé disse é novo ou grande revelação. Salvo, talvez, o
fato de (...)
170. O alongamento específico é obrigatório.
171. (...) já que a tabela do IR é progressiva, ou seja, paga mais quem
ganha mais.
172. O passeio é puxado e dura sete horas - três delas, subindo.
173. O clima é quente, ficando em torno dos trinta graus centígrados
174. Michelin é a bíblia.
175. Para começar, os críticos de Michelin são incógnitos.
176. Mas paciência e boa vontade são virtudes necessárias para superar
os obstáculos que se apresentam pela vida.
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177. Novo aumento da gasolina é dilema no governo.
178. Segundo a natureza da empresa, o escritório virtual é uma forma de
economizar dinheiro quando se está iniciando um negócio (...)
179. Uma mudança no governo é bem-vinda, seja qual for a forma que
propicie isso.
180. A sua conclusão é aterradora : US$ 1,2 trilhão.
181. (...) qual desses cálculos, afinal, seria o mais preciso, o porta-voz da
Casa Branca, Ari Fleischer, respondeu indiretamente e num tom de
ironia, que o preço da guerra seria infinitamente mais barato se
algum iraquiano quisesse colaborar com o presidente Bush.
182. Os custos indiretos seriam bem maiores.
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183. Somos do Nordeste. Somos o novo.
184. Sissy, a imperatriz de Minas: a noiva de Anderson Adauto foi a
estrela nos Transportes.
185. Antonio Grassi vai para a Funarte e Sérgio Mamberti será o
secretário de Artes Cênicas.
186. Ministro da Justiça diz que reforma radical do Judiciário e combate à
violência urbana são as suas prioridades.
187. Não tendo liberdade para sentir, o poder dos homens era uma
prisão.
188. Ministro formará grupo de trabalho. Celso Furtado será um dos
consultores.
189. É de suma importância uma boa biblioteca.
190. Certas combinações são de difícil digestão.
191. (...) os mesmos valores nutritivos da outra, são de fácil digestão e
dão energia.
192. (...) escultural, magnífica e seus sapateados são de um virtuosismo
raramente apresentados (...)
193. (...) o software é de fácil utilização e compatível com o ambiente
Windows.
194. (...) conduta de Eduardo Jorge agora seriam de grande valia para o
esclarecimento dos fatos.
195. Em 01/09/1969, o Jornal Nacional se tornou o primeiro programa
da TV brasileira a ser exibido em rede nacional. De lá para cá
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ele reforçou sua vocação de informar os brasileiros, de norte a sul, e
se tornou referência em inovação, ética e isenção.
196. Segundo o escorregadio Lula tornou-se tão difícil quanto enfrentar
FH.
197. Depois da Segunda Guerra, o Brasil se tornou credor, mas
desperdiçou o dinheiro com a importação de supérfluos.
198. Chegaram a pensar em chamá-la de F-1 Júnior, mas a categoria
se tornou pouco atrativa.
199. Em entrevista ao ‘Jornal Nacional’, da rede Globo, candidato diz
que o sindicalista Paulinho teve que desistir de apoiar
mudanças nas leis trabalhistas para se tornar seu vice.
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200. O carrasco agora se torna freguês.
201. Para integrantes do PT e cientistas politicos, governadora se tornara
um líder nacional do partido.
202. O clube deve tornar-se empresa para se adequar à atividade que
pratica.
203. (...) Silviano Santiago tornou-se conhecido pelo interesse
constante pelo modernismo.
204. Brasil trata 100% dos doentes e se torna modelo mundial de
resposta à epidemia.
205. (...) hoje os poloneses registram friamente o fato de que a antiga
potência tornou-se insignificante.
206. Como é que a antiga locomotiva tornou-se agora o freio da União
Européia?
207. E o mercado editorial brasileiro alcançou novo patamar de qualidade,
tornou-se mais exigente.
208. O porto tem capacidade física natural para se tornar o maior da
América Latina.
209. Cidade de deus não é apenas o filme brasileiro mais visto este ano
no país, como também tornou-se o campeão de bilheteria da
chamada retomada.
210. Muito do que você tem vivido tornou-se insubstituível. (propaganda
FGV)
211. Um filme que vai se tornar uma lenda.
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212. Ataques viram notícia em todo o mundo.
213. Aviso aos viajantes: é cada vez mais difícil evitar que férias virem
tormento.
214. Você, cliente Unimed Rio, quer ver o fluminense no domingo
e ainda fazer este garoto virar craque?
215. E o mar virou esgoto em 4 pontos da baía.
216. O chef que virou prato especial.
217. Receber FGTS vira gincana.
218. Após passeata na Tijuca, procissão em Ipanema vira um grande ato
pela paz.
219. Coordenadores de campanha temem que reuniões virem armadilhas.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0115431/CA

220. Aqui seu sonho vira realidade de consumo.
221. Gávea vira celeiro de escritórios de artistas.
222. Ele me deu umas dez partituras e desde então a música brasileira
virou a minha obsessão.”
223. Para Geddel, Ciro virou pó; Pimenta discorda.
224. Poupados no debate anterior, Lula e governos do PT viram vidraça.
225. Roni começa vaiado mas vira herói.
226. Nós apoiamos duas vezes Mário Covas em São Paulo e depois
viramos oposição.
227. Alguns clubes, como afirmam os seus dirigentes, viram reféns das
torcidas organizadas.
228. Espectador vira crítico de teatro por um dia.
229. No Brasil, programa acabou virando peça de marketing.
230. Vamos ver se escapo vivo, se há maioria na sociedade brasileira
para me escolher, entre mil agressões, (...), destruição de
biografias , que virou uma linguagem inteiramente fascista no Brasil.
231. Torcida agride jogadores e Vasco vira panela de pressão.
232. O mercado está indo para o beleléu, a guerra manda beijinhos, o real
vira peso, mas no horário gratuito a paz voltou aos homens de boa
vontade.
233. Alta do dólar vira polêmica da campanha eleitoral.
234. Só faltava esta: filme pornô vira musical.
235. Depois de virar tema de novela da Globo, o velho bairro central do
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Rio recebeu (...)
236. Vozes sussurram””Chico, é o Chico, é o Chico...”. Lula vira detalhe.
237. Motoneta vira moda e ajuda a arrumar namorado.
238. Eu virei refém das autoridades argentinas.
239. Na Suíça, vacas viram nova mídia para anúncios.
240. Volta das férias vira polêmica no Botafogo.
241. Quem não muda, vira pedra, afirma FH.
242. Quando o mundo vira sala de aula.
243. Aquele trecho do Joá virou uma armadilha para motoqueiros.
244. Portões viram motivo de protestos na Barra.
245. Antigo cinema vira estacionamento.
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246. O pacifista que vira um leão contra a sonegação.
247. Famosos que dão receita para sonho virar real.
248. Para médicos americanos a pressa virou doença.
249. A vida virou uma correria.
250. Casa de Niterói ornamentada com 42 mil microlâmpadas vira
atração.
251. Ensaio geral para a posse vira atração na capital.
252. Muitos projetos anunciados com pompa por autoridades e produtores
quase nunca viram realidade.
253. Novo ministro tem a raspa do tacho do Orçamento, mas idéias não
faltam para o setor virar a marca do governo Lula.
254. Os migrantes, como o pernambucano que adotou São Paulo
e virou presidente, são maioria no Ministério, com predominância de
políticos do Sudeste e do Sul.
255. Mas Cidade de Deus ganhou as ruas: virou o tema obrigatório da
estação (...)
256. Encontrei o Lula recentemente e ele me falou que virou garotopropaganda do filme.
257. Cinema vira personagem.
258. Riocentro vira garagem para vans e kombis apreendidas.
259. Templos viram comitê de campanha.
260. (...)segunda para a primeira divisão. Depois, virou cartola, foi
presidente do clube, (...)
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261. Esse dilema ético virou cinza quando a indústria do tabaco despejou
(...)
262. (...) o Maracanã virou mamute. Não passaria de um elefante(...)
263. (...) outra história de papai, tão longa que virou o delicioso livro “A
Copa Rio Branco de 32.
264. (...) bairro que virou ponto de concentração de casa de festas a partir
(...)
265. Para Geddel, Ciro virou pó. Pimenta discorda.
266. Poupados no debate anterior, Lula e governos do PT viram vidraça.
267. (...) o Brasil viraria uma Argentina (...)
268. Alguns clubes, como afirmam os seus dirigentes, viram reféns
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das torcidas oragnizadas.
269. Basta um engraçadinho assediar Clarissa para ele esquecer
que é candidato e virar bicho.
270. O presidente que virou ponte.
271. Os micros que viraram tablete.
272. Quando a estatística vira gente.
273. Nosso site já virou chavão.
274. Vargem Grande pode virar a Veneza carioca.
275. Eu vivo vigiado, fiscalizado.
276. Eles vivem doidos para brigar comigo, mas eu não quero brigar.

