Lista de exercícios de Gramática 2º anos Professor André Gustavo

CONTEXTUALIZAÇÃO
Exercícios de sintaxe do período simples
Texto
Em dezembro do ano passado, milhares depessoas
tomaram as ruas de Seattle nos Estados Unidos,para
protestar contra uma reunião da Organização
Mundial de Comércio, que tentava aprovar mais uma
rodada de liberalização comercial (a chamada
Rodada do Milênio). Conseguiram barrar a
negociação, que ficou para um futuro para lá de
incerto, e, de quebra, ridicularizaram ninguém menos
que o presidente americano Bill Clinton, o anfitrião do
encontro. Há poucas semanas, o novo alvo da fúria
antiglobalizante foi o Fundo Monetário Internacional,
que realizava sua reunião anual em Praga, a bela
capital da República Tcheca. Mais uma vez, milhares
de pessoas ganharam as ruas e forçaram os
organizadores do encontro a antecipar o fim da
reunião. A voz rouca das ruas parece gritar em
uníssono um sonoro não à globalização e ao
liberalismo.
01. (ESAF) – Quanto às estruturas sintáticas do
texto, assinale a opção incorreta.
a) O sujeito de “conseguiram” e de “ridicularizaram” é
“milhares de pessoas”
b) “a antecipar o fim da reunião” funciona como
objeto indireto.
c) A expressão “a bela capital da República Tcheca”
tem a função de aposto de “Praga”
d) “os organizadores do encontro” tem a função de
objeto direto.
e) “o anfitrião do encontro” tem a função de objeto
direto.
02. (FAPEU) – Na frase “A urna eletrônica foi
recebida pelo cidadão” o termo em destaque é
classificado como:
a) adjunto adverbial de modo
b) objeto direto
c) agente da passiva
d) aposto
e) sujeito paciente
03. (FAPEU) – Em “O Brasil, um país maior que a
parte continental dos Estados Unidos, realizou...”,
a parte em destaque corresponde a um:
a) predicativo
b) vocativo
c) sujeito simples
d) aposto
04. (FCC) – As leis muçulmanas são rigorosas, mas
muitos julgam as leis muçulmanas especialmente
draconianas com as mulheres, já que se reflete nas
leismuçulmanas a hierarquia entre os sexos,
hierarquia que deriva de fundamentos religiosos.
Evitam-se as

repetições do período acima substituindo-se os
elementos sublinhados por, respectivamente:
a) julgam-as - se lhes reflete - a qual
b) julgam-nas - se reflete nesta - o que
c))julgam-nas - naquelas se reflete - a qual
d) julgam-lhes - nas quais se reflete - a qual
e) julgam-lhes - naquelas se reflete - à qual
05. (FAPEU) – Na frase “Afinal uma das tartarugas
murmurou”: a palavra sublinhada exerce a função de:
a) sujeito.
b) complemento.
c) adjunto nominal.
d) complemento nominal.
06. (FAPEU) – Classifique, quanto à predicação, os
verbos das frases abaixo e assinale a alternativa que
aponta a resposta CORRETA.
1. Muitos presidiários fugiram da cadeia.
2. A pobreza e a preguiça andam sempre em
companhia.
3. Trabalho honesto produz riqueza honrada.
4. Lúcio não atinava com essa mudança
instantânea.
5. Ensinamos técnicas agrícolas aos camponeses.
♦ Verbo Transitivo Direto: VTD;
♦ Verbo Transitivo Indireto: VTI;
♦ Verbo Transitivo Direto e Indireto: VTDI
♦ Verbo Intransitivo: VI.
a) VI, VI, VTD, VTI, VTDI.
b) VTI, VI, VTD, VTDI, VTI.
c) VTI, VTD, VI, VTDI, VTI.
d) VTI, VTD, VTDI, VTI, VI.
07. (FCC) – Há um excesso de leis, e quando há leis
em excesso deve-se reconhecer nessas leis o vício
da
excessiva
particularização,
excessiva
particularização que só revela a fragilidade dos
princípios morais. Evitam-se as desagradáveis
repetições do período acima substituindo-se os
seguimentos sublinhados, respectivamente, por:
a) as há – reconhecer nelas – a qual
b) há as mesmas – reconhecê-las – a qual
c) há elas – reconhecer-lhes – cuja
d) as há – reconhecer a elas – cuja
e) há estas – reconhecê-las – onde
1) Como você faz para identificar o sujeito e o
predicado de uma oração?
2) Quais são os tipos de sujeito que existem?
3) Identifique e classifique os sujeitos das seguintes
orações:
a) A notícia chegou muito cedo.
b) Os jogadores fizeram uma exibição muito boa.
c) Eu fiz uma canção.
d) Nevou no Rio Grande.
e) A couve mineira tem gosto de bife inglês.
f) Nossos encontros eram decepcionantes.
g) Fiquei ouvindo aquilo por um longo tempo.

h) Ninguém tinha visto o espetáculo.
i) Roubaram minha bolsa.
j) Eu e você vamos juntos.
k) Trovejou durante o dia.
l) Prenderam os ladrões.
m) Havia gente em sua casa.
n) Faz anos...
o) Dizem coisas maravilhosas sobre o Rio de
Janeiro.
p) Fala-se de você.
q) Chegaram notícias de longe.
r) Chegaram a multar veículos inexistentes.
s) Narramos histórias para enganar o tempo.
t) A noite caiu sobre a cidade.
u) Disseram muitas coisas lindas.
v) Falou-se de tudo na reunião.
w) Ninguém tinha visto o espetáculo.
x) Jorge e seu pai serviam bebidas a todos
1.Na oração: “Foram chamados às pressas todos os
vaqueiros da fazenda vizinha”, o núcleo do sujeito é:
a) todos;
b) fazenda;
c) vizinha;
d) vaqueiros;
e) pressas.
2. Assinale a alternativa em que o sujeito está
incorretamente classificado:
a) chegaram, de manhã, o mensageiro e o guia
(sujeito composto);
b) fala-se muito neste assunto (sujeito
indeterminado);
c) vai fazer frio à noite (sujeito inexistente);
d) haverá oportunidade para todos (sujeito
inexistente);
e) não existem flores no vaso (sujeito inexistente).
3.Em “Éramos três velhos amigos, na praia quase
deserta”, o sujeito desta oração é:
a) subentendido;
b) claro, composto e determinado;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) claro, simples e determinado.
4.Marque a oração em que o termo destacado é
sujeito:
a) houve muitas brigas no jogo;
b) Ia haver mortes, se a polícia não interviesse;
c) faz dois anos que há bons espetáculos;
d) existem muitas pessoas desonestas;
e) há muitas pessoas desonestas.
5. Indique a única frase que não tem verbo de
ligação:
a) o sol estava muito quente;
b) nossa amizade continua firme;
c) suas palavras pareciam sinceras;
d) ele andava triste;

e) ele andava rapidamente.
6. Considere a frase: “Ele andava triste porque não
encontrava a companheira”, os verbos grifados são
respectivamente:
a) transitivo direto - de ligação;
b) de ligação - intransitivo;
c) de ligação - transitivo - indireto;
d) transitivo direto - transitivo indireto;
e) de ligação - transitivo direto.
7.Na praça deserta um homem caminhava - o sujeito
é:
a) indeterminado;
b) inexistente;
c) simples;
d) oculto por elipse;
e) composto.
8.Na oração:”Anunciaram grandes novidades” - o
sujeito é:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) elíptico;
e) inexistente.
9. “O toque dos sinos ao cair da noite era trazido lá
da cidade pelo vento”. O termo grifado é:
a) sujeito;
b) objeto direto;
c) objeto indireto;
d) complemento nominal;
e) agente da passiva.
10.“Eu andava satisfeito com o mundo e comigo
mesmo”, o período é:
a) simples;
b) composto por coordenação;
c) composto por subordinação;
d) composto por coordenação e subordinação;
e) composto de duas orações.
11. Na oração “Mestre Reginaldo, o impoluto, é uma
sumidade no campo das ciências” - o termo grifado
é:
a) adjunto adnominal;
b) vocativo;
c) predicativo;
d) aposto;
e) sujeito simples.
12.Na expressão: “por todos era apedrejado o
Luizinho”, o termo grifado é:
a) objeto direto;
b) objeto indireto;
c) sujeito;
d) complemento nominal;
e) agente da passiva.

13. Dentre as orações abaixo, uma contém
complemento nominal. Qual?
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 ...
14. Assinale a alternativa em que o termo grifado é
adjunto adnominal:
a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor.
b) Ela é uma fera maluca.
c) Ela é maluca por lambada nacional.
d) Não tenho medo da louca.
e) O amor de Deus é o primeiro mandamento.
15.Em “a linguagem do amor está nos olhos” – os
termos grifados são respectivamente:
a) complemento nominal e predicativo do sujeito;
b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito;
c) adjunto adnominal e objeto direto;
d) complemento nominal e adjunto adverbial;
e) adjunto adnominal e adjunto adverbial.
16. “Diga ao povo que fico” é um período:
a) simples;
b) composto por coordenação;
c) composto por subordinação;
d) composto por coordenação e subordinação;
e) composto de três orações.
17. “Saúde e felicidade são as minhas aspirações na
vida” – nessa expressão o sujeito é:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) oculto;
e) oração sem sujeito.
18.Na expressão: “Ordem e progresso, esse é o
nosso lema” – o sujeito é:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) oculto;
e) inexistente.
19. Já na expressão “O prefeito Odorico nomeou
Dirceu Borboleta ajudante de ordens” – as palavras
grifadas funcionam como:
a) objeto direto;
b) objeto indireto;
c) predicativo do sujeito;
d) aposto;
e) predicativo do objeto
20.O verbo de “confio este carro à distinção dos
senhores passageiros” é:
a) transitivo direto;
b) transitivo indireto;
c) transitivo direto e indireto;

d) intransitivo;
e) de ligação.
21. Em: “Era inverno e fazia frio” – há duas orações
cujos sujeitos são respectivamente:
a) inexistente e indeterminado;
b) indeterminado e inexistente;
c) inexistente e inexistente;
d) indeterminado e indeterminado;
e) N. R. A. porque ambos são compostos.
22. Qual o período simples?
a) Encontrará, talvez, no caminho da vida,
asperezas, ingratidões, grosserias, injustiças,
brutalidades. . .;
b) Quem sabe se não encontrará inimigos cruéis e
“amigos” pérfidos;
c) Dorme, dorme meu anjinho, que a “Mamã” vela
por ti . . .;
d) Ela defende-o e protege-o;
e) Faz cinco anos que o procuro.
23.Confiamos no futuro Desconhecemos as coisas
do futuro. Temos confiança no futuro
- Nas expressões acima, os termos grifados
funcionam respectivamente, como:
a) objeto indireto; adjunto adnominal; complemento
nominal;
b) objeto indireto; complemento nominal; objeto
indireto;
c) objeto indireto; objeto indireto; complemento
nominal;
d) objeto direto; adjunto adnominal; objeto indireto;
e) objeto direto; sujeito; complemento nominal.
24. Em: “faz anos que não chove no sertão” – há
duas orações com sujeito:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) elíptico.
25.Em: “pediram-me papai e mamãe que eu fosse
mais audacioso”:
a) o sujeito da primeira oração é simples e o da
segunda é inexistente;
b) o sujeito da primeira oração é composto e o da
segunda, é simples;
c) o sujeito da primeira oração é indeterminado e o
da segunda, inexistente;
d) o sujeito da primeira oração é inexistente e o da
segunda indeterminado;
e) o sujeito da primeira oração é composto e o da
segunda inexistente.
26. Em: “À boca da noite a cata-piolhos rezava
baixinho . . .” , o sujeito é:
a) simples;

b) composto;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) oculto.
27.Em qual das alternativas o verbo grifado é de
ligação?
a) Quando você pára, eu continuo.
b) Amélia continua mulher de verdade.
c) Esta “droga” de relógio não anda.
d) Andei dois quilômetros a pé.
e) Nos primeiros dias aprendi as notas musicais.
28.O predicado é nominal em:
I - Você acha Cristina bonita, mamãe?
II - O mundo podia ser tranqüilo.
III - “Zé Mané” não estava embriagado.
IV - O guarda noturno permanece atento a todos os
perigos.
V - Os transeuntes ficaram assustados.
a) I - II - III;
b) II - III;
c) II - IV;
d) III - IV - V - II;
e) I - II - IV.
29. Dentre as orações abaixo, uma tem sujeito
indeterminado. Qual?
a) A nossa casa parecia uma arca de Noé.
b) Não iria além de um vice-campeonato.
c) As águas trafegam furiosas.
d) Atropelaram um boi lá na gentil.
e) No lugar só ficou a surpresa.
30.Na oração: “Diziam que ele era igualzinho a meu
pai”, o sujeito da primeira oração é:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) oculto.
31.Dê a função sintática do elemento grifado:
“Mestre Cupijó, ouviu-se há dias a sua grande
obra”.
a) adjunto adnominal;
b) sujeito;
c) vocativo;
d) aposto;
e) objeto direto.
32. Em: “o homem não gosta de reconhecer a
inevitabilidade de uma morte natural . . .”, a
expressão grifada é:
a) adjunto adnominal;
b) adjunto adverbial;
c) complemento nominal;
d) agente da passiva;

e) sujeito.
33. “Ué, gente: vocês ainda não foram pra sala? !” –
o sujeito:
a) simples;
b) composto;
c) indeterminado;
d) inexistente;
e) oculto.

34. Em: “Bebe que é doce, papai” – a palavra grifada
funciona como:
a) sujeito;
b) aposto;
c) vocativo;
d) adjunto adverbial;
e) adjunto adnominal.

