
 

 

Apoio de Gramática   

Sintaxe A 

 
O poema abaixo se refere à questão 1. 

 

Os computadores 

 

Confesso estarrecida: para mim as máquinas são 

monstros ou coisas parecidas. 

Vivo deslocada deste tempo, e os computadores 

me assustam, nada entendo do que dizem. 

Eu, tão humana e burra criatura, só não tenho 

medo de telefone, pois quando bate aquela 

solidão fininha uma voz amiga é acalanto. 

Do que é que eu estava falando mesmo? 

Fonte: MURRAY, R. Artes e ofícios. São Paulo: FTD, 1994. 

 

1. (CGE 2115) Considere as seguintes 

afirmações sintáticas a respeito das orações. 

I. “Confesso estarrecida” é predicado verbo-

nominal, pois apresenta dois núcleos: o verbo 

significativo e o predicativo do sujeito. 

II. “... as máquinas são monstros ou coisas 

parecidas” possui o predicado nominal, já que 

exibe o verbo de ligação e tem o nome como 

núcleo. 

III. “Vivo deslocada deste tempo” há duas 

possibilidades: se o verbo “viver” for 

compreendido como existir, o predicado é verbo-

nominal; se se entender “viver” com o sentido de 

estar, o predicado é nominal. 

IV. “... só não tenho medo de telefone” é 

predicado verbal-nominal, porque apresenta 

como núcleo um verbo e um nome significativo. 

Está correto o que se afirma apenas em 

a. I e IV. 

b. II e IV. 

c. II e III. 

d. I, II e III. 

e. II, III e IV. 

 

2. (CGE 2041) Assinale a alternativa que 

apresenta sujeito indeterminado. 

a. Nesta lanchonete, serve-se suco natural.  

b. Vendem-se várias casas naquele bairro.  

c. Tratou-se de política e educação na reunião. 

d. Veem-se claramente os acertos de grafia dos 

estudantes. 

e. Já não se fazem sapatos tão perfeitos como 

antigamente. 

 

O texto abaixo se refere à questão 3.                     

A raça humana 
 

A raça humana é 

Uma semana 

Do trabalho de Deus 

A raça humana é a ferida acesa 

Uma beleza, uma podridão 

O fogo eterno e a morte 

A morte e a ressurreição (...) 

Fonte: GIL, G. Todas as letras. São Paulo: Companhia das 

letras, 1996, p. 261. 
 

3. (CGE 2067) Os termos destacados exercem, 

respectivamente, a seguinte função sintática: 

a. sujeito e objeto direto. 

b. predicado e objeto direto. 

c. predicado e objeto indireto. 

d. sujeito e predicativo do sujeito. 

e. predicativo do sujeito e objeto indireto. 

 

4. (CGE 2023) Na frase, “O estudo com 700 

pessoas levou 18 anos para ser concluído.”, o 

sujeito pode ser classificado como: 

 

a. composto. 

b. indeterminado. 

c. inexistente. 

d. oculto. 

e. simples. 

 

O texto abaixo se refere à questão 5. 

 

O rumor crescia, condensando-se; o 

zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não 

destacavam vozes dispersas, mas um só ruído 

compacto que enchia todo o cortiço. Começavam 

a fazer compras na venda; ensarilhavam-se 

discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e 

pragas; já se não falava, gritava-se. Sentia-se 

naquela fermentação sanguínea, naquela gula 

viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés 

vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o 

prazer animal de existir, a triunfante satisfação de 

respirar sobre a terra. 

Fonte: AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: FTD, 

1993, p. 42. 

5. (CGE 2062)  No texto: 

a. “o zunzum de todos os dias acentuava-se” está 

na voz passiva analítica. 

b. a oração “ensarilhavam-se discussões e 

rezingas” está na voz reflexiva. 

c. “já se não destacavam vozes dispersas” está 

na voz passiva sintética. 

d. a oração iniciada por “Sentia-se (...)” apresenta 

sujeito indeterminado. 

e. “gargalhadas” e “pragas” são objetos diretos do 

verbo “ouvir”.  



 

 

O texto abaixo se refere à questão 6. 

 

O saci é um menino fantástico, brasileiro, 

negro. Tem uma só perna e o olhar muito esperto. 

Costuma vestir uma touca vermelha e trazer na 

boca um cachimbo porque gosta de fumar. Muita 

gente o tem como um ser maléfico. Mas isso é 

um exagero. O saci é endiabrado, mas não 

diabólico. É mais dado a brincadeiras que a 

malefícios. Astuto, tinhoso, diverte-se fazendo 

gozações, dando sustos, aprontando 

trapalhadas.(...) 

Fonte: MESERANI, S. Os incríveis seres 

fantásticos. São Paulo: FTD, 1997, p. 25. 

 

6. (CGE 2051) Assinale a alternativa que 

apresenta a análise sintática correta. 

 

a. O verbo “ser”, na primeira linha, tem função de 

verbo de ligação. 

b. “é um menino fantástico, brasileiro, negro” é 

um predicado verbal.  

c. “fantástico, brasileiro, negro” exercem a função 

de objetos diretos.  

d. A expressão “de fumar”, na quarta linha, é um 

predicativo do sujeito.  

e. “exagero”, na sexta linha, exerce a função de 

núcleo do objeto direto.  

 

 

7. (CGE 2016) No trecho: “Certas pessoas a 

gente nunca apaga da memória.”, o sujeito da 

oração é:  

a. Certas pessoas. 

b. a gente. 

c. da memória. 

d. nunca apaga. 

e. nunca. 

 

 

8. (CGE 2016) Assinale a alternativa onde a 

classificação do sujeito está correta. 

a. Muita gente vinha ao estádio só para vê-lo 

(sujeito indeterminado). 

b. Contaram a meu pai o ocorrido (sujeito 

simples). 

c. Vinha-se ao teatro só para aplaudi-lo(sujeito 

oculto). 

d. Já era quase noite quando chegaram ao 

sobrado (oração sem sujeito). 

e. Ela era uma rainha delicada (sujeito 

indeterminado). 

    

 

9. (CGE 2013) Na oração: “Houve uma confusão 

silenciosa, entrecortada de palavras elucidativas.” 

O sujeito é:  

a. simples. 

b. oculto. 

c. inexistente. 

d. indeterminado. 

e. completo. 

 

10. (CGE 2003) Assinale a alternativa em que o 

verbo não é de ligação. 

a. A garotinha estava com fome. 

b. Beatriz parece adoentada. 

c. Ele tem andado confuso. 

d. Ficou em casa o dia todo. 

e. A poetisa continua melancólica. 

 

Os textos abaixo se referem à questão 11. 

 

Texto I 

Não me importo com as rimas 

“(...) Olho e comovo-me, 

Comovo-me como a água corre quando o chão é 

inclinado, 

E a minha poesia é natural como o levantar-se 

vento...” 

Fonte: PESSOA, F. Poemas de Alberto Caeiro. 

In: Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1996. 

Texto II 

“papai e mamãe moram separados.  

como só tenho um coração, cada um mora de um 

lado”. 

Fonte: TAVARES, U. Viva a poesia viva. São Paulo: 

Saraiva, 1997. 

 

11.(CGE 2094)  Assinale a alternativa correta em 

relação aos Textos I e II: 

a. No texto I, o predicado é verbal. 

b. No texto II, o sujeito é composto. 

c. No texto II, o predicado é nominal. 

d. No texto II, o sujeito é indeterminado. 

e. No texto I, o predicado é verbo-nominal. 

 

 

12. (FUVEST) Assinale a alternativa em que há 

oração sem sujeito.  

a. Existe um povo que a bandeira empresta. 

b. Embora com atraso, haviam chegado.  

c. Existem flores que devoram insetos.  

d. Alguns de nós ainda tinham esperança de 

encontrá-lo. 

e. Há de haver recurso desta sentença. 

 

Gab.: 1-d; 2-c; 3-d; 4-e; 5-c; 6-a; 7-b; 8-d; 9-c; 10-d; 11-b; 

12-c. 


