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REVISÃO PARA PROVA



2. Relacione os adjuntos adverbiais às suas classificações:

a) ( ) Ela estuda para ser aprovada.

b) ( ) A planta morreu com o frio.

c) ( ) Ela certamente conseguirá um emprego melhor.

d) ( ) O produto talvez venda muito.

e) ( ) Eles só conversam sobre política.

I. Afirmação
II. Assunto
III. Causa
IV. Dúvida
V. Fim, finalidade
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3) Leia esta outra tira:

Destaque do primeiro quadrinho os ADJUNTOS ADNOMINAIS e diga a que substantivos
eles se referem
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4) Leia os trechos a seguir e compare-os:

I. “Marinheiro triste
Que voltas para bordo
Que pensamentos são
Esses que te ocupam?”
(Manuel Bandeira.Antologia Poética. Rio de Janeiro, José Olympio, 1986.

II. “Marinheiro que voltas
Triste para bordo
Que pensamentos são
Esses que te ocupam?"
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Analisando o uso do adjetivo TRISTE, explique a diferença sintática deste
vocábulo nos dois fragmentos.
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5. Complete as frases utilizando adjuntos adverbiais que expressem as

circunstâncias indicadas entre parênteses:

a) * fosse melhor você conversar com Pedro (dúvida).

b) Fez o desenho * . (instrumento).

c) Não escreva* (modo).

d) Comprou coisas * bonitas. (intensidade).

e) * participava das reuniões que promovíamos (tempo).
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6) 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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7. Assinale o item em que a classe da palavra destacada está correta.

a) Quem fala em flor não diz TUDO. - pronome indefinido;

b) Quem fala EM flor diz demais. - conjunção;

c) O poeta se torna MUDO. - substantivo;

d) Que mata MAIS do que faca. - pronome indefinido;

e) Mais QUE bala de fuzil - advérbio.
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8. (UFES) O único item cuja palavra em destaque pertence à mesma 
classe da assinala em "(…) apareceu um bem-te-vi caprichoso, muito
moderno (…)" é:

a. O homem gasta muito dinheiro para exterminar os pássaros.
b. Há muito passarinho para uma só árvore.
c. Passado muito tempo, ouvi o bem-te-vi cantar.
d. O bem-te-vi devia estar numa gaiola muito atraente.
e. As crianças responderam com muito acerto.
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9. Na oração “Ninguém está perdido se der amor…”, a palavra 
grifada pode ser classificada como:

a) advérbio de modo.
b) conjunção adversativa.
c) advérbio de condição.
d) conjunção condicional.
e) preposição essencial.



12

10. Marque a frase em que o termo destacado expressa 

circunstância de causa:

a) Quase morri de vergonha.

b) Agi com calma.

c) Os mudos falam com as mãos.

d) Apesar do fracasso, ele insistiu.

e) Aquela rua é demasiado estreita
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11. A classe de palavras que é empregada para exprimir 

estados emotivos:

a) adjetivo.

b) interjeição.

c) preposição.

d) conjunção.

e) advérbio
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12. Aponte a opção em que muito é pronome indefinido:

a) O soldado amarelo falava muito bem.
b) Havia muito bichinho ruim.
c) Fabiano era muito desconfiado.
d) Fabiano vacilava muito para tomar decisão.
e) Muito eficiente era o soldado amarelo.
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13. Em “Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que 

pode me trair e me abandonar.”, as palavras grifadas podem ser 

classificadas como, respectivamente:

a) pronome adjetivo – conjunção aditiva.

b) pronome interrogativo – conjunção aditiva.

c) pronome substantivo – conjunção alternativa.

d) pronome adjetivo – conjunção adversativa.

e) pronome interrogativo – conjunção alternativa
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14. Marque o item em que a análise morfológica da palavra 

sublinhada não está correta:

a) Ele dirige perigosamente – (advérbio).

b) Nada foi feito para resolver a questão – (pronome indefinido).

c) O cantar dos pássaros alegra as manhãs – (verbo).

d) A metade da classe já chegou – (numeral).

e) Os jovens gostam de cantar música moderna – (verbo)
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15. Relacione as palavras destacadas 

nas frases com a classe gramatical 

correspondente.

a) O cão ficou velho.

b) O jovem partiu para a guerra.

c) Havia duas pessoas na esquina.

d) Ele andou depressa até a praça.

e) O cãozinho voltou para casa.

f) Olá! Quem é você?

g) O soldado era jovem.

h) O cão nunca esqueceu seu dono.

( ) Advérbio

( ) Interjeição

( ) Preposição

( ) Substantivo

( ) Adjetivo

( ) Numeral

( ) Verbo

( ) Artigo
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16. De acordo com a tira compreende-se que:
a.    O camelo era o mais rápido graças a sua boa forma física.
b.   A corrida estava quente, no sentido de estar muito concorrida.
c.    O que realmente fazia o camelo  rápido eram os pés sensíveis.
d.   A sensibilidade dos pés do camelo não contribui para sua rapidez, mas sim a 
alegria de estar competindo.

c
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17. Sobre as gramaticais usadas na
tira é correto o que se afirma em:
a. No primeiro quadrinho pássaro
e cantor são substantivos
b. No primeiro quadrinho pássaro
é substantivo e cantor é adjetivo
c. Alegria, pássaro e cantor, foram
usados na tira como substantivos
concretos
d. Pássaro e cantor pluralizam-se
da mesma formaB
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