
 

 

Apoio de Gramática 

Sintaxe B 

 
As imagens abaixo se referem à questão 1.  

 
 

 
 
1. (CGE 2079) Analisando os anúncios 

publicitários (Texto I e II), é correto afirmar que: 

a. na propaganda I, o sujeito é oculto. 

b. na propaganda I, o predicado é verbal. 

c. na propaganda I, o sujeito é composto. 

d. na propaganda II, o predicado é nominal. 

e. na propaganda II, o sujeito é indeterminado. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2. 

 

    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. 

2. (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.  

 

3. (FMU-SP) Identifique a alternativa em que 

aparece um predicado verbo-nominal: 

a. Os viajantes chegaram cedo ao destino. 

b. Demitiram o secretário da instituição.  

c. Nomearam as novas ruas da cidade.  

d. Compareceram todos atrasados à reunião. 

e. Estava irritado com as brincadeiras. 

 

 

4. (FMABC) Assinale a alternativa cujo verbo da 

oração exige uma preposição: 

a. “Vamos à lista...” 

b. “De onde vem essa ideia de lobo botar medo 

na gente?” 

c. “... o personagem tem um final nada feliz.” 

d. “O Lobo fica enfezado...” 

e. “Aqui o lobo representa o medo...” 

 

 

5. (CGE 2062) A classificação sintática do verbo 

na oração “Ando muito distraída ultimamente” é a 

mesma em: 

a. Gosto de cachorros. 

b. Choveu a noite toda. 

c. Eu sou fã de novelas. 

d. Há esperança para nós. 

e. Ela fala a verdade sempre. 

 

 

6. (CGE 2094) Ao mudar a estrutura da oração da 

voz passiva para a voz ativa, nota-se também uma 

mudança de ênfase nos elementos que a compõem, 

como se observa nos exemplos a seguir. 

I. Voz passiva: O time de vôlei foi aclamado pelos 

torcedores. 

II. Voz ativa: Os torcedores aclamaram o time de 

vôlei. 

Logo, em II a ênfase recai sobre o 

a. verbo (“aclamaram”). 

b. sujeito (“Os torcedores”). 

c. objeto direto (“O time de vôlei”). 

d. sujeito e verbo, simultaneamente. 

e. sujeito e objeto direto, simultaneamente.  

 

 

7. (FMC-SP) Em relação à frase: “Precisa-se de 

trabalhadores”, indique a alternativa incorreta.  

a. sujeito indeterminado.  

b. “de trabalhadores” é objeto indireto. 

c. “se” é índice de indeterminação do sujeito. 



 

 

d. A frase é ativa de sujeito indeterminado. 

e. A frase é passiva. 

 

O poema abaixo se refere à questão 8.  

A Raça Humana  

Estrofe I  

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  (...)  

Estrofe II  

A raça humana risca, rabisca, pinta  

A tinta, a lápis, carvão ou giz  

O rosto da saudade  

Que traz do gênesis  

Dessa semana santa  (...)  

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

1996.  

 

8. (CGE 2096) Leia o que se afirma sobre os 

termos destacados das orações.  

I. Na estrofe I, o predicado indica características 

do sujeito, portanto, é nominal.  

II. Na estrofe II, o predicado indica as ações 

realizadas pelo sujeito, portanto, é verbal.  

III. Na estrofe I, o predicado indica a ação 

realizada pelo sujeito, portanto, é verbal.  

IV. Nas estrofes I e II, os predicados indicam 

características dos sujeitos, portanto, são 

nominais.  

Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as 

afirmações corretas:  

a. I.  

b. II.  

c. IV.  

d. I e II.  

e. II e III. 

 

 

9. (CGE 2108) Em: “À Lúcia, flores ofereci.”, a 

função sintática do termo destacado é 

a. sujeito. 

b. objeto direto. 

c. objeto indireto. 

d. predicativo do sujeito. 

e. complemento nominal. 

 

 

10. (CGE 2094) Observe as frases abaixo: 

1. O governo desapropriou as terras inativas. 

2. As borboletas são atraídas pelo cheiro das 

flores. 
 

Leia o que se afirma sobre as frases acima. 
 

I. A frase 1 dá destaque ao sujeito, portanto está 

na voz ativa. 

II. A frase 2 dá destaque ao sujeito, portanto está 

na voz ativa. 

III. A frase 1 dá destaque ao agente da passiva, 

portanto está na voz passiva. 

IV. A frase 2 dá destaque ao agente da passiva, 

portanto está na voz passiva. 
 

Estão corretas apenas as afirmações 
 

a. I e II. 

b. I e IV. 

c. II e III. 

d. II e IV. 

 

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 11. 

 

 
 

11. (CGE 2070) No primeiro quadrinho há uma 

oração em ordem indireta. Para que fique na 

ordem direta, o sujeito do verbo acabar deve 

iniciar a oração, como em: 

a. “Não o carnaval acabou (...)”. 

b. “O carnaval acabou (...)”. 

c. “O carnaval certo acabou (...)”. 

d. “O certo carnaval acabou (...)”. 

e. “Não temos o carnaval acabou (...)”. 

 

12. (ESPM-SP) “Surgiram fotógrafos e 

repórteres”. Identifique a alternativa que 

classifica corretamente a função sintática e a 

classe morfológica dos termos destacados: 

a. objeto indireto – substantivo. 

b. objeto direto – substantivo. 

c. sujeito – adjetivo. 

d. objeto direto – adjetivo. 

e. sujeito – substantivo. 

 

 

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

12-e. 

 

 


