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1) IDENTIFIQUE na tirinha, a fala de Calvin que
apresenta uma frase nominal. EXPLIQUE sua
escolha.

2) TRANFORME a frase nominal indicada na
questão 1, numa oração:

3



3) Identifique um adjunto adverbial.

4) Na tirinha, identifique um aposto.
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5. CLASSIFIQUE o sujeito na seguinte oração: “Aí lhe amanheceram dias de 
perfeita ventura”. 

a. (  ) sujeito simples. 
b. ( ) sujeito desinencial. 
c. (  ) sujeito indeterminado.
d. (  ) oração sem sujeito. 
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6. (CTA/Computação) ASSINALE a oração cujo sujeito não é indeterminado:

a. (  ) Soa um toque áspero de trompa. 
b. (  ) Falou-se de tudo na reunião. 
c. (  ) Precisa-se de carpinteiro. 
d. (  ) Batem à porta. 
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7) Na oração “Bebam logo, já estou fechando!” Temos:

(A) um período simples, formado por uma oração. 
(B) um período composto por três orações. 
(C) um período composto formado por duas orações. 
(D) um período simples formado por duas orações. 
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8) No último quadrinho temos: 

(A) uma frase, uma oração e um período simples. 
(B) uma frase, duas orações e um período composto. 
(C) duas frases, três orações e um período composto. 
(D) nenhuma frase, uma oração e um período simples. 
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QUESTÃO 9 – No texto, por que a menina respondeu “obrigada” ao invés de “obrigado”?

Explique.

QUESTÃO 10 – Qual a classe gramatical da palavra “mesmo” no primeiro quadrinho? Que

função ela exerce no contexto?
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QUESTÃO 11 – Complete os espaços com um dos nomes colocados nos parênteses.

a) Será que é _______essa confusão toda? (necessário/ necessária)

b) Quero que todos fiquem _______. (alerta/ alertas)

c) Houve_______ razões para eu não voltar lá. (bastante/ bastantes)

d) Encontrei_________a sala e os quartos. (vazia/vazios)

e) A dona do imóvel ficou____ desiludida com o inquilino. (meio/ meia)
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QUESTÃO 12 – “Noites pesadas de cheiros e calores amontoados...”

Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica

incorreta a concordância de “amontoado”.

(a) nuvens e brisas amontoadas.

(b) odores e brisas amontoadas.

(c) nuvens e morros amontoados.

(d) morros e nuvens amontoados.

(e) brisas e odores amontoadas.

E
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