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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:
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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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LEIA o trecho.

‘(...) Genoveva acendeu uma vela. Depois foi sentar-se na soleira da porta e pediu-
lhe que contasse alguma coisa das terras por onde andara. Deolindo recusou a
princípio; disse que se ia embora, levantou-se e deu alguns passos na sala. Mas o
demônio da esperança mordia e bajulava o coração do pobre-diabo, e ele voltou a
sentar-se, para dizer duas ou três anedotas de bordo. Genoveva escutava com
atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança, que ali veio, Genoveva fê-la
sentar-se também para ouvir “as bonitas histórias que o senhor Deolindo estava
contando”. Não houve outra apresentação. (...)’
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13) INDIQUE E CLASSIFIQUE o sujeito dos verbos acender, sentar-se e pedir.

14. Destaque o complemento das formas verbais sublinhadas no texto.
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15) Qualquer termo preposicionado que se refere a um adjetivo ou
advérbio desempenha sempre a função de complemento nominal. Sublinhe
o complemento nominal.

a) Paralelamente a este trabalho, faremos a pesquisa.
b) Este filme é impróprio para menores de dezoito anos.
c) Dormir pouco é prejudicial à saúde.
d) Está ali, atrás da árvore.
e) As ruas continuam repletas de sujeira.
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16) Analise a função sintática dos termos destacados, baseando-se no 
seguinte código:

( 1 ) complemento nominal    ( 2 ) objeto indireto    ( 3 ) adjunto adverbial
( 4 ) adjunto adnominal    ( 5 ) objeto direto

a) Todos aguardavam com incerteza (   ) a publicação (   ) do livro. (    )

b) Os jornais noticiaram a prisão (   ) do criminoso. (   )

c) A confiança em ti (    ) abriu novas perspectivas. (   )

d) Os cidadãos pagam imposto (    ) proporcional (   ) à renda. (   )

e) A dona da casa (    ) recebia os convidados (   ) alegremente. (   )

f) Fomos favoráveis aos alunos. (    )

g) Enviamos estes livros (    ) aos alunos. (   )
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QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que preenche corretamente

as lacunas do texto abaixo:

É terminantemente _____ entrada de pessoas alcoolizadas neste ambiente de trabalho.

Ainda que _____ pessoas insatisfeitas com o andamento da empresa, não há motivos

_______ para afrontas. Liberdade é ______, respeito também. Nos comprovantes de

pagamento deste mês estão ______as cópias dos documentos requeridos para o

cadastramento no programa de demissão voluntária.

(a) Proibido, haja, bastantes, necessária, inclusos.

(b) Proibida, haja, bastante, necessário, inclusas.

(c) Proibida, hajam, bastantes, necessário, inclusas.

(d) Proibido, haja, bastantes, necessário, inclusas.

(e) Proibida, haja, bastante, necessária, inclusas.

D
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18. (Cesgranrio) Tendo em vista as regras de concordância nominal, assinale 
a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos 
colocados entre parênteses:

a) cabelo e pupila _____ (negros / negras)

b) cabeça e corpo _____ (monstruoso / monstruosos)

c) calma e serenidade _____ (invejável / invejáveis)

d) dentes e garras _____ (afiados / afiadas)

e) galhos e tronco _____ (seco / secos)

A
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19. (UnB) Em todas as alternativas a concordância nominal fez-se
corretamente, exceto em:

a) Eu observava no velho guerreiro o destemor e a força quase lendários.

b) Estavam emudecidos, para sempre, as almas, as vozes e os risos dos 

homens.

c) Aquelas mesmas figuras pareceram a nós meio estranhas.

d) O presidente quer corretas a carta de demissão e o decreto o mais breve e 

incisivo possível.

D
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