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1) Classifique o predicado e o tipo de verbo usando as indicações abaixo:
VI = Verbo Intransitivo  e  PV = Predicado Verbal
VTD =  verbo transitivo direto e PV = Predicado Verbal
VTI = verbo transitivo indireto e PV = Predicado Verbal
VTDI = verbo transitivo direto e indireto e PVN = Predicado Verbo-
Nominal

(           ) A bomba destruiu a loja.
(           ) Crianças gostam de brinquedos.
(           ) Eles escreveram uma carta ao filho entusiasmados.
(           ) O telhado desabou de repente.
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1.COMPLEMENTOS VERBAIS ( O.D. / O.I.);
2.COMPLEMENTO NOMINAL;
3.AGENTE DA PASSIVA;
4.ADJUNTO ADNOMINAL;
5.ADJUNTO ADVERBIAL;
6.APOSTO;
7.EXERCÍCIOS.
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OBJETO DIRETO
Termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto.

A função de objeto direto pode ser exercida por:
a. Substantivo ou expressão substantivada.
Ex.: Ele fará compras.

b. Pronomes oblíquos (o, a, os, as, me, te, se, nos, vos):
Ex.: Procurei-o durante dez dias.

Ex.: Chamaram-na  com urgência.

c. Qualquer pronome substantivo:
Ex.: A menina / que conheci / é sua irmã.



OBJETO INDIRETO
Termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, com o auxílio de 
preposição. Ele pode ser expresso por:

a) Substantivo:
Ex.: Todos necessitam de dinheiro.
b) Pronome (substantivo):
Ex.: Ele não dialogava com ninguém.
c) Numeral:
Ex.: Refiro-me  a dois. 
d) Palavra ou expressão substantivada:
Ex.: Quem daria dinheiro aos pobres?
e) Oração:
Esquecia-se de que não havia comida na geladeira.
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COMPLEMENTO NOMINAL
Elemento que dá sentido ao substantivo, advérbio ou adjetivo por uma preposição. 
Pode ser representado por:
a) Substantivo ou Expressão Substantivada

Ex.: O gosto pela disciplina  era unânime.

Ex.: Todos tinha certeza da cura.

b) Pronome
Ex.: Eu conhecia muito bem o passado dele.

c) Numeral
Ex.: O veículo facilitou a vida dos  três.



Agente da Passiva
Refere-se a um verbo na voz passiva, sempre introduzido por preposição. 

Ex.: As terras foram desapropriadas pelo governo. 

Ex.: A cidade estava cercada de inimigos

Ex.: Joana é amada de muitos.
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1) Use complementos nominais para completar os sentidos dos nomes a 
seguir:

a) Ninguém mais tem interesse ______________________________.
b) Não sei quem foi o responsável ____________________________.
c) O respeito __________________ é fundamental.
d) A venda ________________ foi lucrativa para o país.
e) Independentemente ____________________, iremos à manifestação pela 
paz.
f) Esperamos ser úteis ________________________.
g) Perdi a confiança _______________________.
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2. Em: As ruas foram lavadas pela chuva / Tinha grande amor à 

humanidade / Ele é carente de virtudes. Os termos destacados são, 

respectivamente:

A) complemento nominal, agente da passiva, complemento nominal

B), agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto

C) objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto indireto

D) agente da passiva, complemento nominal, complemento nominal

E) objeto direto, objeto indireto, complemento nominal



3. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual?

a) Meu pensamento é subordinado ao seu.
b) Você não deve faltar ao encontro.
c) Irei à sua casa amanhã.
d) Venho da cidade às três horas.
e) Voltaremos pela rua escura ...
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4. O agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções, 
exceto em:

a) O presídio tinha sido cercado pelos soldados.
b) Ela é a única responsável pela festa.
c) O time foi derrotado pelo campeão da cidade.
d) O mestre foi homenageado pelos alunos.
e) A casa foi destruída pela inundação
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5. "A recordação da cena persegue–me até hoje". Os termos em destaque 
são:

a) objeto indireto – objeto indireto;
b) complemento nominal – objeto direto;
c) complemento nominal – objeto indireto;
d) objeto indireto – objeto direto;
e) agente da passiva – objeto indireto.
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6. A análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre palavras
ou grupos de palavras dentro de um contexto. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 
1ª, observando a correta classificação dos termos destacados. 

1. Objeto direto
2. Objeto indireto
3. Complemento nominal
4. Agente da passiva

(   ) “ A fome pode determinar a supressão de uma delas.”
(   ) “ A destruição não atinge o princípio universal e comum.”
(   ) “ Uma das tribos será exterminada pela outra.”
(   ) ... e necessitam de mais alimento.
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Adjunto adnominal – Junta-se a um SUBSTANTIVO, modificando-o.  

Ex.: “O menino chegou cedo” 

Ex.: “Aqueles meninos saíram da escola” 

Ex.: “Meninos do interior são sinceros”  

Adjunto adverbial – acompanha  verbo, adjetivo ou advérbio, exprimindo uma circunstância.

Ex.: “O inverno chegou cedo”

Ex.: “Os viajantes chegaram ao Recife”.

Ex.: Você canta muito bem.
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Aposto – Termo que explica, esclarece, desenvolve 
um outro.

Ex.: Olga Benário, comunista e judia, foi deportada 
para a Alemanha nazista.

Ex.: Desejo-lhe uma coisa: felicidade.

Vocativo – Termo usado para chamar a atenção do 
interlocutor. 

Ex.: Júlia, comprei o seu presente.
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1. (FCC-Adaptada) O artesanato, uma das mais ricas expressões 
culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, 
hábitos, tradições e demais referências culturais do Estado.
No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de:

a) ( ) explicação.
b) ( ) proporção.
c) ( ) concessão.
d) ( ) finalidade.
e) ( ) conclusão.
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2. Destaque do primeiro quadrinho os ADJUNTOS ADNOMINAIS e diga a 
que substantivos eles se referem.
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3.  Em “a linguagem do amor está nos olhos” – os termos grifados são 
respectivamente:

a) complemento nominal e predicativo do sujeito;
b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito;
c) adjunto adnominal e objeto direto;
d) complemento nominal e adjunto adverbial;
e) adjunto adnominal e adjunto adverbial.
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4. Assinale a frase cujo termo sublinhado não é sujeito:                       
                                                                   

A) Ouviam-se vozes estranhas.                                                          

B) Pensava-se em coisas estranhas.                                              

C) Viam-se coisas estranhas.                                                       

D) Expunham-se coisas estranhas.                                          

E) Propagavam-se vozes estranhas.
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5. Classifique o termo em destaque conforme a 1ª coluna:
( 1 ) Adjunto adnominal                                                      
( 2 ) Adjunto adverbial                                                       
( 3 ) Vocativo                                                                            
( 4 ) Aposto

(    ) A enchente alagou a cidade de Blumenau.                               
              
(    ) “Obedecei, meninos, às leis do vosso país.”                              
                                 
(    ) A voz ainda saía bonita                                                  
(    ) "Tens um coração de ouro!” 
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6. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações 
abaixo. 
1. Todos nós consideramos a sua atitude infantil.                             
2. A multidão caminhava pela estrada poeirenta.
3. A criançada continua emocionada.

A.  1 – predicado verbal, 2 – predicado nominal, 3    – predicado verbal.
B.  1 – predicado nominal, 2 – predicado verbal, 3 – predicado verbo-nominal.
C.  1 – predicado verbo-nominal, 2 – predicado verbal, 3 – predicado nominal.
D.  1 – predicado verbo-nominal, 2 – predicado nominal, 3 – predicado verbal.
E.  1 – predicado nominal, 2 predicado verbo-nominal,3 predicado nominal.
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7) Reescreva as orações passando termos destacados para o plural.
 
a) Precisa-se  de datilógrafo. 
b) Vende-se máquina.
c) Arruma-se armário. 
d) Acredita-se em jogo melhor. 
e) Plastifica-se documento.
f) Vende-se apartamento .
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8. O termo destacado em “É ali que percebemos que a 
cidade nunca dorme por completo” é, sintaticamente, um:

A. Adjunto adnominal.
B. Adjunto adverbial.
C. Predicativo.
D. Complemento nominal.
E. Agente da passiva.
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9. Assinale a alternativa correta: “para todos os males, há dois 
remédios: o tempo e o silêncio”, os termos grifados são 
respectivamente:

a) sujeito – objeto direto;
b) sujeito – aposto;
c) objeto direto – aposto;
d) objeto direto – objeto direto;
e) objeto direto – complemento nominal.
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