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1. Crianças, saiam já da chuva!

Qual é a função do termo em destaque?

a) sujeito.
b) aposto.
c) adjunto adverbial.
d) adjunto adnominal.
e) vocativo.
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2. Sobre o vocativo, é correto afirmar:

a) Termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo, 
como um substantivo, pronome, etc., ou outra oração, podendo aparecer antes ou 
depois do termo ao qual se refere na frase.
b) Palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, etc., 
além de também poder agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo 
comportamento.
c) Termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação 
sintática com outro termo da oração, sendo assim, não pertence nem ao sujeito 
nem ao predicado.
d) Palavra invariável que acompanha o nome, qualificando-o. Pode ser usada no 
lugar de um nome ou referir-se a ele.
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3. No exemplo de período simples: “Teresina, capital do Piauí, é uma 
cidade jovem”, as vírgulas estão separando:

a) o vocativo
b) o adjunto adverbial
c) o aposto
d) a interjeição
e) Objeto direto
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4. Reescreva o predicado da frase “Bullying é a prática de ação de 
violência física ou  psicológica  em  atos  de  intimidação, humilhação ou 
discriminação.”
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5. Em “Depende de vocês!, o termo 
destacado classifica-se 
sintaticamente como
 
A) complemento nominal.
B) predicado.
C) núcleo do predicado.
D) objeto direto.
E) objeto indireto.
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6. Identifique nas frases seguintes os tipos de objetos. Utilize OD para 
objetos diretos e OI para objetos indiretos.

 
( ) Incêndio florestal já  destruiu quase tudo.
 
( ) Discordo totalmente de você.

( ) Previdência reajusta valor dos benefícios.

( ) Não confiava em si absolutamente.

( ) O direito ao descanso semanal pertence a 
todos os trabalhadores.
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7. Sublinhe os adjuntos adnominais presentes nas seguintes orações:
 
A. O Repórter gaúcho forneceu os mínimos detalhes.

B. Aquele menino bom saiu três vezes.

C. Pode levar também este jornal; meu filho caçula já leu o caderno de 
esportes.

D. O espetáculo de dança foi suspenso.

E.  As duas garotas lindíssimas vestiram camisetas brancas da empresa.
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8. Sublinhe o agente da passiva das seguintes orações:
A. O jogador foi homenageado pelos diretores.

B.  Los Angeles foi destruída por um terremoto.

C.  Muitos erros foram cometidos pelo treinador da seleção.

D. O verdadeiro motivo do crime foi descoberto pela imprensa e pela polícia.

E.  Propagandas enganosas eram feitas por aquela empresa.

F.  Várias aves exóticas foram criadas pelos ecologistas.
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9. Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo:

a) Iracema, virgem dos lábios de mel, é a visão do índio pelo Romantismo.

b) Pop, sertanejo e rock, esses estilos são muito tocados na rádio da cidade.

c) Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda.

d) Reeducação alimentar, exercícios físicos e determinação, todos esses 
fatores são essenciais para a perda de peso.

e) Três coisas são fundamentais para o sucesso: organização, disciplina e 
compromisso.
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10. 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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11. Analise atentamente as orações que seguem, tendo em vista os termos 
em destaque e em seguida atenha-se ao que se pede:

O professor irritado deu uma advertência ao aluno.
O professor, irritado, deu uma advertência ao aluno.

Em todos os enunciados, o termo “irritado” apresenta idêntica classificação 
morfológica? E sintática? Justifique-se
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12. As orações em destaque retratam termos que se encontram em 
evidência. Substitua-os por adjuntos adnominais:

a – Compramos um eletrodoméstico que não tem utilidade. 

b – Uma pessoa que sempre diz mentiras não é digna de confiança. 

c – Alguns alunos tinham uma letra que não se podia ler. 

d – O assunto da reunião foi sobre as pessoas que não estavam presentes.
 
e – A recepção está repleta de pessoas que não têm paciência.
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13. Das alternativas que seguem apenas uma não se encontra 
corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática. Identifique-a:

a – (  ) Os animais fugiram do zoológico. (adjunto adverbial de lugar)

b – (  ) Os animais do zoológico fugiram. (adjunto adnominal)

c – (  ) Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. (adjunto adnominal)

d – (  ) A garota chegou em casa apressadamente. (adj. Adv. de modo)

e – (  ) O pai eufórico socorreu a criança. (adjunto adnominal)

15



14. Classifique os verbos assinalados em VI, VTD, VTI, VTDI

a) Analfabeto olhando as estrelas.

b) Trabalhei muito hoje.

c) Lembrei o velho ditado dos bêbados.

d) Mas o tempo avança.

e) Agora medito no seio de uma noite madura.
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14. Classifique os verbos assinalados em VI, VTD, VTI, VTDI

f) Não tenho sono.

g) Não telefonarei para ninguém.

h) As estrelas marcham sempre na mesma direção.

i) Quase não vejo o mar.

j) Cai uma estrela.
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15) Marque: ( 1 ) para o adjunto adnominal; ( 2 ) para o complemento nominal.

a) (  ) O povo não aceita a construção de usinas nucleares.
b) (  ) A folha do caderno foi arrancada.
c) (  ) Comprei um dicionário de inglês.
d) (  ) A conservação da natureza é uma necessidade.
e) (  ) As luzes do prédio estão apagadas.
f)  (  ) Ela tem necessidade de muito amor.
g) (  ) Houve severa proibição ao corte de árvores.
h) (  ) Continua a luta contra poluição.
i)  (  ) Existe um órgão de proteção aos índios.
j)  (  ) Os queijos de Minas são muito apreciados
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16. No texto:

"Batem leve, levemente,
Como quem chama por mim...
Será chuva? Será gente?
Gente não é certamente
E a chuva não bate assim." 
                        (Augusto Gil)

Qual é o sujeito de "Batem leve, 
levemente"?

a) sem sujeito;                    

b) sujeito indeterminado;

c) sujeito oculto;                 

d) sujeito composto;

e) sujeito simples.
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17) Na primeira oração, em “Não estou conseguindo seguir a dieta vegetariana!”, a 
locução verbal em destaque  liga-se ao seu complemento (a dieta vegetariana) sem 
preposição. Logo classifica-se como:

a)Verbo Intransitivo                
b)Verbo Transitivo Indireto
c) Verbo Transitivo Direto                 
d) Verbo Transitivo direto e indireto
e) Verbo de Ligação
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