
 

 

Apoio de Gramática  

Sintaxe C 

 

O texto abaixo se refere à questão 1. 

 

Amor penoso 

Chamados para investigar problemas na 

reprodução de avestruzes em cativeiro, 

pesquisadores britânicos concluíram que as aves 

que não conheciam suas mães se apaixonavam 

pelos criadores e evitavam contato com os de 

sua espécie. (...) 

Fonte: KENSKI, R. Revista Superinteressante. 

ed. 182. nov. 2002. 

 

1. (CGE 2032) A função sintática do termo 

“pesquisadores britânicos” – destacado no texto 

– é: 

a. objeto direto. 

b. complemento nominal. 

c. predicativo. 

d. sujeito. 

e. objeto indireto. 

 

 

2. (CGE 2044) Observe o período a seguir: 

 

Estudo de pesquisadores britânicos e alemães 

revelou que os aerossóis, na verdade, 

seguravam o aquecimento global.  

 

A oração destacada exerce a função de 

complemento: 

a. verbo-nominal do verbo revelar. 

b. nominal do verbo segurar. 

c. nominal do verbo revelar. 

d. verbal do verbo estudar. 

e. verbal do verbo revelar 

 

 

 Os quadrinhos abaixo se referem à questão 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. (CGE 2036) No quadrinho nº 1, em “Estou 

cansado da vida de mosca!”, o sujeito é: 

a. cansado. 

b. eu. 

c. ele. 

d. vida. 

e. mosca. 

 

 

4. (CGE 2025) No trecho “Eles tinham chegado à 

prova programando um computador para testar 

todas as possibilidades, e o resultado era um 

tijolo de mais de 500 páginas impossível de ser 

checado à mão.”, o termo destacado é 

corretamente classificado como: 

a. adjunto adverbial. 

b. objeto indireto. 

c. adjunto adnominal. 

d. sujeito. 

e. objeto direto. 

 

 

5. (CGE 2015) Assinale a alternativa em que o 

verbo em destaque, exerça a função de verbo 

intransitivo. 

a. Assisto em São Paulo desde que nasci. 

b. Ela comprou margaridas e rosas. 

c. João não sabe o que aconteceu com a 

mulher. 

d. O atirador visou o alvo. 

e. Pedro apresentou o trabalho corretamente. 

 

 

6. (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 na reunião entre os 

candidatos. 

d. Veem-se claramente os acertos de grafia dos 

estudantes. 

e. Já não se fazem sapatos tão perfeitos como 

antigamente. 

 

 

7. (CGE 2081) Analise a sentença: João namora 

Maria. Sendo o termo em destaque um 

complemento verbal, conclui-se que: 

a. namorar é um verbo de ligação. 

b. namorar é um verbo intransitivo. 

c. namorar é um verbo transitivo direto. 



 

 

d. namorar é um verbo transitivo indireto. 

e. namorar é um verbo transitivo direto e indireto. 

 

 

8. (CGE 2023) No trecho “Geralmente, uma 

nova língua nasce de outra já existente, num 

processo que pode durar séculos.”, o termo 

destacado é corretamente classificado como: 

 

a. predicativo do sujeito. 

b. objeto direto. 

c. sujeito. 

d. adjunto adnominal. 

e. objeto indireto 

 

 

9. (CGE 2061) No contexto da frase “Mais de um 

jogador se cumprimentaram antes da partida”, o 

verbo cumprimentar está no plural porque: 

a. a frase indica reciprocidade. 

b. o sujeito é formado por coletivo. 

c. o pronome “se” funciona como sujeito. 

d. a frase apresenta um verbo impessoal. 

e. o sujeito não é formado por expressão 

partitiva. 

 

 

10. (UNESP) Dentre as orações abaixo, uma 

contém complemento nominal. Qual é essa 

oração? 

 

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 ... 

 

 

11. (UFCE - adaptada) A opção e que há um 

advérbio exprimindo circunstância de tempo é: 

a. Possivelmente viajarei para São Paulo. 

b. O rapaz foi tão brusco que nos assustou. 

c. O dia está muito calmo, hoje. 

d. Os resultados chegaram demasiadamente 

atrasados. 

e. O tempo não está bom para irmos à festa. 

 

 
12. (Concurso Público) Analise o termo em 

destaque: 

A Avenida Paulista é uma avenida muito famosa. 

a. adjunto adnominal 

b. núcleo do sujeito 

c. aposto 

d. vocativo 

e. complemento nominal 

13. (CGE 2032) Observe o anúncio: 

 
 

No texto, são classificados como objetos diretos 

os termos: 

a. negócio, ocasião e apenas. 

b. você, casa e leva. 

c. ternos, camisas sociais e gravatas. 

d. negócio, ocasião e ternos. 

e. apenas, gravatas e camisas sociais. 

 

 

14. (CGE 2021) Leia o trecho a seguir: 

 

“Os especialistas dizem que a grande força da 

história não é apenas a forma como 

Shakespeare  escreveu o relacionamento 

proibido entre os dois jovens, mas seu trágico 

desfecho.” 

 

Os termos: Os especialistas dizem e o 

relacionamento proibido entre os dois jovens 

podem ser classificados respectivamente como: 

a. sujeito simples, verbo intransitivo, 

complemento verbal. 

b. sujeito simples, verbo transitivo direto, objeto 

direto. 

c. sujeito composto, verbo transitivo direto, 

objeto indireto. 

d. núcleo do sujeito, verbo transitivo indireto, 

complemento nominal. 

e. sujeito composto, verbo transitivo indireto, 

complemento nominal. 

 

15. (CGE 2080) Voz é a forma como o verbo se 

apresenta para indicar a relação entre ele e o 

sujeito. Em qual alternativa o sujeito é agente e 

paciente da ação verbal ao mesmo tempo? 

 

a. Muitas pizzas são vendidas por noite. 

b. A aeromoça está se maquiando no banheiro 

do avião. 

c. Os alunos estudaram todo o conteúdo para a 

prova. 

d. O repórter leu a notícia publicada pelo jornal 

no domingo. 

e. Praticam-se ações solidárias diariamente em 

minha cidade. 

 

 

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

12-a; 13-c; 14-b; 15-b. 


