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2a Lista de Exercícios - Termos da Oração

1) Considere os enunciados.
I. Vieram as chuvas repentinamente.
II. Alguns soldados voltaram feridos do combate .
III. Naquele grupo ninguém era herói.
Com relação aos tipos de predicados e de sujeitos, temos:
a) I predicado verbal e oração sem sujeito;II. predicado verbal e sujeito composto; III. predicado nominal
e sujeito indeterminado.
b) I predicado nominal e sujeito simples; II. predicado verbo-nominal e sujeito composto; III . predicado
verbal e sujeito simples.
c) I predicado verbal e sujeito simples; II. predicado verbo-nominal e sujeito simples; III. predicado
nominal e sujeito simples.
d) I predicado verbo-nominal e sujeito composto; II. predicado verbo-nominal e sujeito composto; III.
predicado nominal e sujeito indeterminado.
e) I predicado nominal e oração sem sujeito: II. predicado verbal e sujeito inexistente; III. predicado
nominal e sujeito inexistente.
2. Assinale a alternativa que classifica corretamente, e pela ordem, os predicados das frases.
I. Os filhos consideram falsa a atitude da mãe.
II. A atitude da mãe parecia falsa.
III. Finalmente, os filhos consideram a atitude da mãe.
a)
b)
c)
d)
e)

verbal - nominal- verbo-nominal
verbo-nominal - nominal - verbal
nominal - verbo-nominal – verbal
verbo-nominal – verbal - nominal
verbal - verbo-nominal - nominal

3) No trecho "Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada de insetos [...]", o
segmento destacado constitui:
a) adjunto anteposto ao sujeito, para reforçar a presença da metáfora.
b) complemento da forma verbal via, deslocado para chamar a atenção sobre ele.
c) aposto, para explicar o estado psicológico em que se encontrava a personagem.
d) objeto direto fora de sua posição normal, para enfatizar a noção adversativa do mas.
e) termo sem relação sintática com o resto do período para indicar pensamentos desordenados.
4) Leia:
“Num dos trechos de sua carta a D. Manuel, Pero Vaz de Caminha descreve como foi o contato
entre os portugueses e tupiniquins, que aconteceu em 24 de abril de 1500”.
A respeito desse fragmento de texto, aponte a (s) afirmação (ões) correta (s):
a) O sujeito da oração principal classifica - se como simples: Pero Vaz de Caminha.
b) O pronome relativo que exerce a função sintática de sujeito.
c) A palavra entre é uma conjunção.
d) A expressão "em 24 de abril de 1500" tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar.
e) Em "O contato entre os portugueses e os tupiniquins foi descrito por Pero Vaz de Caminha", a
oração está na voz passiva.
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5) Considere esta oração:
As provocações dos estudantes ao governador preocuparam os deputados que participavam da
passeata.
Aponte a função sintática destes termos:
a) “as provocações dos estudantes ao governador”
b) “dos estudantes”
c) “ao governador”

6) Os trechos a seguir foram extraídos de uma reportagem de jornal sobre problemas relacionados à
repetência escolar:
I. “Segundo a pedagoga, a situação econômica também agrava o índice de repetência entre as
crianças.”
II. “Ainda segundo a pedagoga, a ocorrência de brigas em família também prejudicam o aprendizado
da criança.”
a) Transcreva o sujeito de cada uma das frases e aponte seus respectivos núcleos.
b) Considerando que, na norma culta, o verbo concorda com o sujeito, indique qual das frases tem
erro de concordância verbal, corrija-a e justifique a correção.
c) Observe atentamente a estrutura do sujeito da frase referida em b e elabore uma hipótese para
explicar o que teria levado o redator a cometer o erro.
7) Leia estes versos iniciais do Hino Nacional Brasileiro:
“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante”.
a) Baseando-se em duas características próprias do sujeito, explique por que o termo “de um povo
heróico” não está exercendo essa função sintática.
b) Qual é o sujeito de ouviram?
c) Reescreva o trecho na ordem direta.
8) Leia este poema:
Metade pássaro
A mulher do fim do mundo
Dá de comer às roseiras,
Dá de beber às estátuas,
Dá de sonhar aos poetas.
A mulher do fim do mundo
Chama a luz com um assobio
Faz a virgem virar pedra,
Cura a tempestade,
Desvia o curso dos sonhos.
Escreve cartas ao rio,
Me puxa do sono eterno
Para os seus braços que cantam.
(Murilo Mendes)
a) Transcreva os termos que funcionam como alvo/destinatário do processo verbal expresso por chama, faz,
cura e desvia. Indique a função sintática de tais termos.
b) Quanto à transitividade, o verbo cantam tem a mesma classificação dos verbos referidos em a? Justifique.
c) Identifique o termo que funciona como alvo/destinatário da ação de puxar. A seguir, classifique tanto o verbo
como o complemento.
d) No verso “Faz a virgem virar pedra”, o termo em destaque exerce, simultaneamente, duas funções sintáticas.
Quais?
e) Um dos verbos do texto não exprime ação, e sim mudança de estado. Transcreva esse verbo, classifique-o
e aponte pelo menos dois sinônimos dele.
f) Classifique, quanto à transitividade, o verbo escrever, justificando sua resposta.
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9) Compare estas duas orações:
I. Minha prima grávida voltou da praia.
II. Minha prima voltou da praia grávida.
a) Explique a diferença de sentido entre elas.
b) Dê a função sintática dos termos que geram essa diferença.

10) Nas orações a seguir ocorre a palavra se. Indique o que se pede relativamente a cada uma delas.
I. Discutiu-se a reposição das perdas salariais.
a) Se possível, passe a oração para a voz passiva analítica.
b) Como se classifica o sujeito da oração dada?
c) Coloque a palavra reposição no plural e reescreva a frase inicial e classifique a palavra se.
II. Precisa-se de costureira experiente.
a) Se possível, passe a oração para a voz passiva analítica.
b) Como se classifica o sujeito dessa oração.
c) Coloque costureira no plural, reescreva a oração e classifique a palavra se.
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