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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Interpretação textual 

 Cap.5: Sintaxe: frase e período 
 Cap.6: Sintaxe: oração (termos essenciais) 
 Cap.7: Sintaxe: sujeito e sujeito determinado 
 Cap.8: Sintaxe: sujeito indeterminado e sujeito inexistente 
 Cap.9: Sintaxe: predicado 
 Cap.10: Sintaxe: predicado nominal 
 Cap.11: Sintaxe: predicado verbal 

 Cap.12: Sintaxe: predicado verbo-nominal 
 Cap.13: Complementos verbais: objeto direto 
 Cap.14: Complementos verbais: objeto indireto 
 Cap.15: Predicado verbal e complementos verbais: objeto direto e indireto 
 Cap.16: Predicado nominal: predicativo do sujeito 
 Cap.17: Tipos de predicado e predicativo do sujeito e do objeto 
 Cap.18: Adjunto adverbial 
 Cap.19: Complemento nominal 
 Cap.20: Adjunto adnominal 
 Cap.21: Vocativo 
 Cap.22: Aposto 
 Cap.23: Termos ligados ao nome 
 Cap.24: Termos ligados ao verbo 
 Cap.25: Vozes verbais 
 Cap.27: Agente da passiva 

 
 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões:  05 abertas e 15 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas 
deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O aluno deverá orientar-se, em seus estudos, pelo livro e pelas anotações feitas no caderno, sendo também 
interessante a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 
dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 
 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 
▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 
  Data de entrega:  17/12/2019 (no dia da prova final de Língua Portuguesa). 
 
▪ Prova – Valor: 80 pontos 
  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 



 
Considere a charge abaixo para responder às questões 1 e 2. 
 

 

 
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-nZ-hxYL04jU/UMYaoUlzyKI/AAAAAAAAV0k/2d0GZLAiY8s/s1600/natal-sertao.jpg>. 

Acesso 

 

QUESTÃO 01 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Em um parágrafo objetivo e gramaticalmente correto, explique o contraste entre a imagem do Papai Noel e o 

cenário apresentado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTO 
 

Cite a função sintática do termo destacado no período abaixo. 
 

“Tem água?” 
 

 

 

 
 
Para responder às questões 3 e 4, leia a tira abaixo. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-nZ-hxYL04jU/UMYaoUlzyKI/AAAAAAAAV0k/2d0GZLAiY8s/s1600/natal-sertao.jpg


 

QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Explique de que forma o humor é construído na tira em análise. 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
A alternativa que apresenta uma frase nominal é: 
 
A) “Amanhã farei dois anos de idade.” 

B) “Isso é o equivalente humano para catorze. 

C) “Os gatos têm isso de bom.” 

D) Adolescência sem acne.” 

E) “Farei dois anos de idade.” 
 

 

QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Observe a frase abaixo: 

“Ela compreendeu o meu assombro.” 
 

Identifique, no objeto direto, os adjuntos adnominais. 
 

 

 

 
QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Considere a frase abaixo. 
 

“... larguei no prato, duas vezes, um montão de repolho.” 



Identifique a função sintática do termo 

A) “no prato”:  

B) “um montão de repolho”:    

 

 
QUESTÃO 07– VALOR: 1,0 PONTO 

 
O predicado é um dos termos essenciais da oração em que há uma declaração a respeito do sujeito. Leia e analise a 
tira a seguir. 

Bill Watterson. Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-

o-mundo,28507>. Acesso em: 08 abr. 2019. 

 
Nas frases a seguir, o predicado foi devidamente destacado em: 

 
A)“Você está ouvindo a “Boomer 102”, só rock  clássico!”. 

B) “Aqui a gente promete não te expor a nada que você já não tenha ouvido mais de um milhão de vezes!”. 

C) “Voltaremos já, já com os sucessos do tempo do seu Ensino Médio, quando o mundo parou pra você!”. 
D) “Mas antes vamos a uma resenha sobre filmes dos anos 60 e 70!”. 
E) “Tá com essa cara por quê?” 
 
Para responder às questões 8 e 9, leia o texto abaixo. 
 

 

Disponível em: <www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil-1/bullying>. Acesso em: 11 abr. 2019. 

 

QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Reescreva o predicado da frase “Bullying é a prática de ação de violência física ou psicológica em atos de 

intimidação, humilhação ou discriminação.” 



 

 

 

QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Classifique o predicado reescrito no item anterior, justificando sua resposta. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Leia e analise a imagem a seguir. 

 

Disponível em: <http://falandodebullying.blogspot.com/2011/06/campanha-diga-nao-ao-bullyin-revista.html>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

 

Analise a frase “Diga não ao bullying.” e classifique o predicado, conforme o tipo de verbo que apresenta. 
 

 

 

 

 

 

Para responder à questão 11, leia e analise a tirinha abaixo. 

 

 
Armandinho. Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>. Acesso em: 24 maio 2019. 

QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
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. 



 

QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Identifique nas frases seguintes os tipos de objetos. Utilize OD para objetos diretos e OI para objetos indiretos. 
 
(      ) Incêndio florestal já destruiu cem mil hectares. 

(      ) Discordo totalmente de você.  

(      ) Previdência reajusta valor dos benefícios.  

(      ) Não confiava em si absolutamente.  

(      ) O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores. 

 

QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Observe a seguinte oração:  
 

O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente . 
 
Dê a função sintática dos termos em destaque:  
 
A) objeto direto - adjunto adverbial. 
B) sujeito - predicativo do sujeito. 
C) sujeito - predicativo do objeto. 
D) predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 
E) sujeito – objeto direto. 

 

QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Tendo como referência os termos em destaque, relacione a 2ª coluna de acordo com a primeira: 
 
A – Quando chegares do trabalho, avise-me. 
B – O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. 
C – Visitaremos o litoral nordestino nestas férias. 
D – Fiquei muito agradecida pela sua ajuda. 
 
(      ) adjunto adverbial de intensidade  
(      ) adjunto adverbial de lugar 
(      ) adjunto adverbial de modo 
(      ) adjunto adverbial de tempo 

 

QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Observe o seguinte excerto: 
 

[...] ocorrências dessa natureza sejam consideradas normais [...] 
 
A) Identifique a voz verbal da oração acima. Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 
B) Dê a função sintática do termo “normais”. 

 

 

 

 



 
C) Identifique e classifique o predicado da oração em questão. 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Observe o trecho seguinte: 
 

[...] Como cidadão brasileiro, consciente de minhas obrigações e direitos , é este o meu posicionamento. [...] 
 
A) Retire do excerto acima um aposto. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
B) Dê a função sintática do termo “de minhas obrigações e direitos”. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
C) Qual a diferença sintática entre o termo “de minhas obrigações e direitos” e de “brasileiro”? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTO 
 
Circule os complementos nominais presentes nas orações abaixo: 
 
A) Manifestou-se favoravelmente ao réu. 
B) Optamos pela reciclagem de todo o lixo da cidade. 
C) O contato com o lixo é prejudicial à saúde. 
D) O povo tinha necessidade de alimentos. 
E) Tinham confiança em você.  

 

QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTO 

 
Apenas uma das orações abaixo admite a voz passiva. Assinale-a. 
 
A) Gosto de frutas. 
B) Milhares de pessoas assistiram ao jogo. 
C) Deus criou o mundo.  
D) Este ano foi quente. 
E) Ela sempre foi minha amiga. 

 

QUESTÃO 19– VALOR: 1,0 PONTO 

 
Sublinhe os adjuntos adnominais presentes nas seguintes orações: 
 
A) O Repórter gaúcho fornecia os mínimos detalhes do acontecimento. 
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 até segunda ordem.  
E) No desfile, duas garotas lindíssimas vestiam calças e camisetas brancas. 

 

 
QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

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. 


