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COMO É A COLETÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA? 

Este livro tem o objetivo de preparar qualquer aluno para quaisquer provas de concursos públicos 
ou vestibulares, pois traz toda a matéria de língua portuguesa de forma bem objetiva e clara. 
Além disso está na ordem em que o aluno deve estudar para melhor domínio da matéria de 
língua portuguesa. 

Gramática 
 
Gramática do básico ao avançado para você se sair bem nas provas, a matéria é transmitida por 
meio de resumos coloridos, fazendo você aprender o que realmente é relevante nas provas. 

Dicas 

Seção para facilitar seus estudos por meio de dicas e macetes, tornando a matéria mais fácil. 
Com as dicas, você tirará aquelas dúvidas que tanto atrapalham você em seus estudos. 

Questões comentadas 

Revise toda a gramática por meio das questões comentadas; quanto mais você fizer, mais fixará 
o conteúdo e o dominará. A prática é o que levará você à perfeição; as questões foram separadas 
por matéria e por tópicos, também vêm com comentários e com gabarito no final de cada matéria. 

Interpretação 

Aprenda como interpretar e compreender os textos de forma mais objetiva; você aprenderá todos 
os conceitos para não errar mais questões nas provas; além disso você encontrará questões 
abaixo de cada tópico. 

Redação 

Você aprenderá 12 passos para dominar a arte de redigir excelentes redações; aprenderá os 
termos básicos e avançados para dominar a arte de escrever. Para melhor fixação do conteúdo, 
você ainda contará com exercícios de fixação a fim de colocar em prática o que aprendeu. 

Dicionário de termos gramaticais 

Aprenda todos os termos da gramática, redação e interpretação de texto de forma objetiva; é um 
dicionário que explica cada conceito e traz ainda exemplos. Para melhor entendimento, os termos 
foram separados por tópico.  

Suporte por 1 ano para tirar dúvidas 

Você terá todo suporte para tirar suas dúvidas diretamente com o Professor Leo sobre quaisquer 
assuntos deste livro; poderá enviar suas dúvidas sobre a matéria ou sobre as questões.  

Você tem tudo para dominar a língua portuguesa com esta COLETÂNEA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA - o livro mais completo que você já viu para concursos públicos e vestibulares ou 
para quem realmente deseja dominar a matéria de português. 
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QUEM É O PROFESSOR LEO

Aos 13 anos de idade, eu morava sozinho, passei muitas dificuldades na vida, porém 
sempre sonhava ser um homem bem sucedido. Embora não tivesse a menor chance, já que eu e 
meus irmãos de 12 e 14 anos vivíamos sós e éramos os mais pobres de toda a família. Perdi o 
contato com minha mãe quando eu ainda era criança, chorei muito pela ausência dela e 
também a falta de um pai presente nos momentos difíceis pelos quais eu e meus irmãos 
passávamos. Trabalhava como servente de pedreiro quando eu tinha 14 anos e   fui caseiro para 
que pudesse ganhar dinheiro para pagar o aluguel, a comida, minhas roupas, a luz e água, ou 
seja, a vida me tornou homem muito cedo e aprendi a ser responsável... Aprendi também uma 
grande virtude com meu pai: a honestidade.

Vim para Divinópolis aos quase 17 anos, por intermédio de minha querida tia 
(Jaqueline), a quem devo muito ... Comecei a trabalhar em um sítio como caseiro, lá morava 
sozinho, e meus sonhos continuavam dentro de mim, apesar de as circunstâncias serem 
totalmente contrárias. Voltei para a escola, uma vez que eu tinha parado os estudos no ensino 
médio; em pouco tempo fiz o supletivo e terminei o segundo grau. Com 20   anos, fui para a 
cidade e comecei a trabalhar como porteiro em uma escola. Logo pensei em fazer uma 
faculdade, porém sabia que o salário que ganhava não daria para arcar com todos os custos - 
você já deve ter vivido isso - eu que pagava todos os meus gastos e ganhava apenas um salário 
mínimo como milhões de brasileiros. Ficava devendo 6 meses e, quando chegava a matrícula, 
renegociava as atrasadas e ficava devendo o semestre atual - meu jeitinho brasileiro. Uma vez 
ouvi uma “doce frase” de um companheiro: “não damos conta, vamos desistir`. No entanto, eu 
não desisti, fui em frente e derramei muitas lágrimas como você. Chegou o dia da formatura e 
lá se encontravam algumas pessoas que viram um jovem, que talvez nada seria, tornando-se um 
graduado em letras. Para mim, mais uma conquista; para muitos, um milagre.

Comecei a lecionar na escola onde eu era porteiro e em pouco tempo fiz uma parceria 
com o dono dela, começando, então, a ganhar 30% de cada aluno matriculado no curso de 
português. Pouco tempo depois, lancei meu primeiro livro (Resumão de Português), que em um 
ano consegui vender mil livros. Isso me deixou contente, muito contente. Montei um site logo 
depois e lancei outros livros e cursos em DVD. Poucos anos depois, fiz parceria com uma escola 
em que eu passara a ganhar 70% de cada aluno matriculado. Três anos depois, montei meu 
próprio curso, finalmente, eu me tornei um empreendedor. Aprendi que para o sucesso, bastava 
apenas andar degrau por degrau para se chegar ao topo. Quem diria, de um servente, um 
caseiro, um vendedor de salgadinhos e picolés, que viveu grande parte de sua vida sem o auxílio 
dos pais, nasceu O PROFESSOR LEO. Hoje não tenho do que reclamar. Não importa a profissão 
escolhida, mas sim o quanto se dedica a ela. Antes de vencer as pessoas, os problemas, as 
circunstâncias, vença a si mesmo, pois aí está seu pior inimigo.

MAS, não foi mérito meu: Sempre existiu um SER muito grandioso que nunca me 
abandonou em minha trajetória e em quem eu sempre confiava, e que sempre plantava em mim 
o desejo de crescer como pessoa; seu nome você já sabe. A ELE toda HONRA, GLÓRIA E PODER. 

OBRIGADO, DEUS - CRIADOR DE TODAS AS COISAS...
                                                                                        

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16
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ORDEM CORRETA PARA APRENDER PORTUGUÊS

1. FONÉTICA

Estuda a formação da palavra, deve ser
a primeira matéria a ser estudada; ela
ajudará nas matérias de separação
silábica, acentuação e ortografia.

2. SEPARAÇÃO SILÁBICA

Estuda a separação de palavras, muito
importante na matéria de acentuação
gráfica.

3. ACENTUAÇÃO GRÁFICA

Estuda a tonicidade das sílabas e as
regras de acentuação, importante
também na concordância verbal.

4. FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Estuda a estrutura da palavra, como ela
se compõe; será muito importante na
matéria de ortografia e verbos.

5. ORTOGRAFIA

Estuda a grafia correta das palavras,
qual a letra empregar, importante para
o domínio da fonética.

6. HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS

Estuda a diferença entre palavras que
apresentam o mesmo som ou são
parecidas na grafia ou pronúncia.

7. HÍFEN

Estuda se a palavra apresenta ou não
o emprego do hífen, conforme novas
regras.

8. MORFOLOGIA

Estuda a classificação que a palavra
exerce dentro de uma frase, será muito
importante na parte da sintaxe.

9. VERBOS E VOZES VERBAIS

Estuda a conjugação correta do verbo,
modo e tempo; é também necessário
aprender esta matéria para depois
aprender vozes verbais.

10. PRONOMES

Estuda a classificação dos pronomes,
será essencial na sintaxe, funções do
quê e do se, concordância verbal e nas
orações adjetivas.

12. SINTAXE

Estuda a função de uma palavra dentro
do período; importante o domínio dela
para aprender funções do SE, do QUÊ,
concordância, pontuação, regência,
crase e orações substantivas.

13. FUNÇÕES DO QUE E SE

Estuda a função morfológica e sintática
que eles têm dentro da frase.

11. COLOCAÇÃO PRONOMINAL

Estuda a posição correta dos pronomes
oblíquos, muito importante o domínio
dos pronomes e da morfologia.
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15. CRASE

Estuda o emprego  do acento grave;
importante dominar morfologia e sintaxe
e regência antes de estudar crase.

16. CONCORDÂNCIA NOMINAL

Estuda os termos que acompanham o
substantivo, sendo importante o domínio
da morfologia primeiramente.

17. CONCORDÂNCIA VERBAL

Estuda a concordância entre o sujeito e
o verbo; importante dominar morfologia
e sintaxe primeiramente. 

18. ORAÇÕES COORDENADAS

Estuda o sentido das conjunções;
importante antes estudar morfologia
(conjunções, advérbios, preposições).

19. ORAÇÕES ADVERBIAIS

Estuda o período composto e o sentido
das conjunções; importante estudar
morfologia antes, como: (conjunções,
advérbios, preposições).

20. ORAÇÕES ADJETIVAS

Estuda a classificação da oração
adjetiva, importante estudar (morfologia)
pronomes relativos e funções sintáticas
do QUÊ.

21. ORAÇÕES SUBSTANTIVAS

Estuda a classificação da orações de
forma sintática; importante estudar
antes sintaxe do período simples.

22. ORAÇÕES REDUZIDAS

Estuda o período composto, importante
estudar antes a matéria de verbos,
orações adverbiais, orações adjetivas e
orações substantivas.

23. PONTUAÇÃO

Estuda ,normalmente, o emprego da
vírgula; importante também estudar
sintaxe do período simples e orações
coordenadas, adverbiais,   adjetivas e
reduzidas.

Se você seguir a ordem de estudo,
certamente aprenderá muito mais rápido
e de forma sólida. 
 
Procure ler a matéria, depois as dicas e
macetes e, por último, procure fazer
questões comentadas (A prática levará
você à perfeição.). Leia todos os
comentários para melhor fixação. 
 
Só avance para outra matéria caso
tenha um aproveitamento de pelo menos
80%, pois isso ajudará você na matéria
seguinte. 
 
Note que uma matéria tem relação com
outra, sendo uma a base para aprender
a outra. 

IMPORTANTE:

14. REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL

Estuda os complementos dos verbos e do
nome, importante para aprender crase.
também estudar a matéria de sintaxe.
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Pronome (eles) esconde no verbo.
Verbo + se + preposição ligada ao verbo.
Verbo intransitivo + se
Falaram muito de você ontem.
Precisa-se de alunos novos.
Vive-se muito bem aqui.

1.
2.
3.

Verbo no infinitivo
Verbo + se + que
Ser + adjetivo + que
Cabe aos homens ensinar a matéria.
Sabe-se que ele é muito bom.
É necessário que ele volte para casa.

1.
2.
3.

O aluno chegou ontem.
O professor de física e de química viu.

Apresenta 1 núcleo (palavra substantiva).
1.
2.

O aluno e a aluna chegaram ontem.
O professor e o aluno chegaram.

Apresenta 2 núcleos.
1.
2.

Fomos embora cedo da festa. = nós
Falei tudo para os alunos. = eu

Pronomes (eu, tu, ele, nós, vós) quando
se escondem no verbo.
1.
2.

Haver = existir
Havia muitas pessoas na sala.
Fazer = tempo decorrido
Faz meses que ele se foi.
Fenômeno da natureza
Choveu muito na cidade.
Datas e horas
São 10 horas agora.

1. SIMPLES / CLARO

3. INEXISTENTE

4. COMPOSTO

5. INDETERMINADO2. OCULTO / ELÍPTICO

Para encontrar o sujeito, você deve:
Encontrar primeiro o verbo.
Questionar o verbo: o quê / quem + verbo?
Fazer a devida concordância com o verbo.

TIPOS DE SUJEITO

6. ORACIONAL

ANÁLISE SINTÁTICA

verbos
impessoais

Frase = tem sentido:
Fogo!
Eu amo você.

Oração = tem verbo:
Ele estudou.
Eu amo você.

Período = quantidade de verbo:
Simples = Ele estudou.
Composto = Estudei e trabalhei.

Também é conhecido como sujeito:
desinencial, subentendido e implícito.

Caso haja o verbo "existir", haverá sujeito
e o verbo deverá concordar com o sujeito.

Hão de existir mais vagas.
Devem existir pessoas lá.

#
Deve haver mais vagas.

Há de haver pessoas na festa.

Nesse caso, o "se" será índice de
indeterminação do sujeito, e o verbo 
deverá ficar sempre no singular.

Note que uma oração toda pode
assumir a função de sujeito na frase e
que o verbo ficará no singular.
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Verbal = apresenta apenas ação
Os alunos saíram da sala agora.
Todos falaram muito na festa.

Nominal = sem ação + predicativo
Os alunos estavam muito quietos na sala.
Ela ficou muito nervosa com isso.

Verbo-nominal = com ação + predicativo
Eles saíram da sala felizes com a nota.
Os jovens compraram um livro muito bom.

1.
2.

 

1.
2.

 

1.
2.

O predicativo pode ser tanto do
sujeito quanto do objeto no
predicado verbo nominal.

O predicativo é um atributo, uma
qualidade de um ser.

Qualidade é diferente de advérbio:

Ele saiu alegremente da sala.
Ele saiu alegre da sala.

 

 

 
1.
2.

Verbo de ligação
Os mais comuns são: ser, estar, ficar, continuar, parecer, ficar, andar, virar,
tornar-se. Todavia só poderão ser verbos de ligação se apresentarem predicativo do
sujeito. Caso não apresentem qualidade do sujeito, serão verbos intransitivos:

Verbo intransitivo
São verbos que apresentam sentido completo, isto é: não precisam de complemento
verbal; eles indicam uma ação. Os mais comuns: chorar, viver, correr, sorrir, morrer,
chegar, dormir, cair, nascer, sentar, sofrer - surgir - acontecer.

Verbo transitivo
É quando o verbo precisa de complemento verbal: (objeto direto - sem preposição)
ou (objeto indireto - com preposição). O verbo não apresenta sentido sozinho,
ficando sempre um dúvida sem o complemento verbal.

TIPOS DE VERBOS

Ele estava em casa com os filhos.
Maria andava pelas ruas.

1.
2.

Ele estava muito feliz com a vida.
Maria andava muito alegre .

1.
2.

Nasceram dois filhotes ontem.
Chegaram ao curso de português.

1.
2.

Ele viveu muitos anos.
Elas morreram de raiva.

1.
2.

Preciso de português para ser aprovado.
Perdoou ao pai ontem.

Objeto indireto
1.
2.

O garoto comprou o livro.
Não falaram a verdade.

Objeto direto
1.
2.

O predicado é tudo que se declara sobre o sujeito. Então, predicado é tudo fora o sujeito.

PREDICADOS VERBAIS

Sempre analise o contexto em que o verbo se
encontra, pois ele pode mudar sua classificação.

#
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Objeto direto e indireto
O verbo pode, conforme o contexto, apresentar dois complementos ao mesmo tempo:
um sem preposição (objeto direto) e outro com preposição (objeto indireto).

Objeto direto preposicionado

O aluno bebeu da água. # O aluno bebeu a água.
Ele comeu do pão. # Ele comeu o pão.
O jovem ama a Deus. = O jovem ama Deus.
Ele cumpriu com o dever. = Ele cumpriu o dever.

O aluno bebeu da água. = parte da água
O aluno bebeu a água. = toda a água

À onça matou o homem. = O homem mata.
A onça matou ao homem. = A onça mata.

É possível que o objeto direto venha com preposição; ela será facultativa, sendo
empregada muitas vezes para evitar duplo sentido ou para realçar um termo.
 
1.
2.
3.
4.

 
Perceba que a preposição não é obrigatória. Outro ponto é entender que o sentido
pode mudar: 
 
1.
2.

 
1.
2.

Objeto indireto + direto
O pai perdoou ao filho a dívida.
A mulher disse ao garoto a verdade.

1.
2.

Ele informou o problema a mulher. (errado = objeto direto + objeto direto)
Ele informou o problema à mulher. (correto = objeto direto + objeto indireto)
Ele informou à mulher o problema. (correto = objeto indireto + objeto direto)

Note que, quando há dois objetos, os complementos podem ser invertidos: pode vir o
objeto direto primeiro ou o indireto. Outro ponto importante é lembrar que um deve ser
com preposição e outro sem a preposição:
 
1.
2.
3.

Objeto direto + indireto
O pai perdoou a dívida ao filho.
A mulher disse a verdade ao garoto.

1.
2.

objeto direto e indireto pleonástico

O livro, eu o li ontem = Eu li o livro ontem.
A menina, eu a vi na festa. = Eu vi a menina na festa.
Ao pai, ele não lhe perdoou. = Ele não perdoou ao pai.
Às mulheres, dê-lhes o dinheiro. = Dê a elas o dinheiro.

É quando se quer enfatizar o objeto, isolando-o por meio de vírgula. Objeto direto
pleonástico ocorre com os pronomes oblíquos "o, a, te, me, nos, vos". Já o objeto
indireto pleonástico se dá , normalmente, com o pronome "lhe". 
 
1.
2.
3.
4.

 

TERMOS INTEGRANTES
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Complemento nominal
É todo termo preposicionado (seguido de preposição) que completa um nome, ou seja:
não verbo, podendo ser ligado a três classes gramaticais:

Adjunto adnominal
É formado por cinco classes morfológicas que devem acompanhar o substantivo.

Adjetivo
Substantivo abstrato
Advérbio 

Estou feliz com a vida.

Tive medo de escuro.

Estava muito longe de casa.

1.

2.

3.

Pronomes
Locuções adjetivas
Artigos
Numerais
Adjetivos

Meu livro é muito bom.

Sei que amor de mãe é fundamental.

As meninas viram o garoto.

Dois amigos vieram à festa.

Jovens alunos se preparam hoje para o trabalho.

1.

2.

3.

4.

5.

Adjunto adverbial
É uma ou mais palavras que expressam uma ideia (circunstância), tendo função
adverbial.

Tempo = Ontem estava muito quente.
Modo = Ele falou bem dela.
Lugar = Ele chegou aqui.
Meio = Veio de ônibus.
Instrumento = Cortou-se com a faca.

Agente da passiva
É formado por preposições (por, pelo, de, a) quando está ligado a verbo no particípio.
Só ocorrendo na voz passiva analítica.

Dois alunos foram queimados pelo fogo.
O carro é movido a gás.
A casa foi cercada de policiais.
Isto foi feito por mim.

1.
2.
3.
4.

Intensidade = Estava muito quente.
Negação = Não foi.
Companhia = Saiu com os filhos.
Causa = Morreu de frio.
Frequência = Sempre estudo português.

Aposto = termo que explica, resume,
especifica, detalha o substantivo.
Paula, jovem bonita, chegou.
Quero uma coisa: o livro.
A praia de Copacabana é linda.
Mulheres e fama, nada é importante.
Conheci Marcos e Paulo, este é melhor. 

1.
2.
3.
4.
5.

Vocativo = termo que chama
Paula, como vai você.
Você vai, Paula?
Você vai, Paula, à festa.

1.
2.
3.

 
Note que o vocativo , normalmente, é um
nome de uma pessoa, um ser.

TERMOS ACESSÓRIOS



 
1. COMO DIFERENCIAR OS COMPLEMENTOS VERBAIS? 
Lembre-se de que no objeto direto não há preposição; no objeto indireto deve haver preposição; 
já, no objeto direto preposicionado, a preposição é facultativa. 

1. Ela comeu o pão. = objeto direto - sem preposição. 
2. Ela comeu do pão. = objeto direto preposicionado - preposição facultativa. 
3. Ela precisa de ajuda. = objeto indireto - preposição obrigatória. 
4. Todos amamos Deus. = objeto direto - sem preposição. 
5. Todos amamos a Deus. = objeto direto preposicionado - preposição facultativa. 
6. Todos confiam em Deus. = objeto indireto - preposição obrigatória. 

2. TIPOS DE SUJEITO  

2. VERBOS DE LIGAÇÃO E VERBOS INTRANSITIVOS 
Os verbos  “ser – estar – ficar – continuar – parecer – andar – viver – permanecer – tornar-se – 
virar – acabar”, quando não forem verbos de ligação, serão, normalmente, verbos intransitivos, 
apresentando adjunto adverbial. 

1. Ele viveu muitos anos. = verbo intransitivo + adjunto adverbial 
2. A menina está em casa. = verbo intransitivo + adjunto adverbial 
3. Os soldados permanecem no prédio. = verbo intransitivo + adjunto adverbial 

3. VERBO DE LIGAÇÃO 
Os verbos “ser – estar – ficar – continuar – parecer – andar – viver – permanecer – tornar-se – 
virar – acabar” serão verbos de ligação se: 
✴ Não apresentarem ação. 

DICAS DE SINTAXE

Objeto direto Objeto direto preposicionado Objeto indireto

Sem preposição Com preposição facultativa Com preposição

Verbo transitivo direto Verbo transitivo direto Verbo transitivo indireto

TIPOS APRESENTA EXEMPLO

Simples “um núcleo” A linda mulher chegou cedo.

Composto “dois núcleos” O menino e a menina chegaram.

Indeterminado “eles” escondido no verbo;
Verbo + se + preposição;
Verbo intransitivo + se;

Chegaram cedo à festa.
Precisa-se de ajudantes.
Vive-se bem nesta cidade.

Oculto Pronomes “eu - tu - ele - nós - vós” 
escondidos nos verbos.

Chegamos cedo à festa.
Cheguei cedo à festa.

Inexistente
Fenômeno da natureza
Haver = existir
Fazer = tempo decorrido

Choveu muito ontem.
Havia muitas pessoas lá.
Faz dois anos.

Oracional Verbo no infintivo
A oração é sujeito do verbo.

É necessário investir mais. 
Consta que ele é bom.
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✴ Apresentarem predicativo do sujeito (qualidade do sujeito). 
✴ Apresentarem “estado - transformação”. 

👀  Perceba que depende do contexto para que o verbo seja de ligação. Portanto, muito cuidado 
com a decoreba. 

5. VERBOS INTRANSITIVOS 
Estes verbos são, em regra, verbos intransitivos: “chegar - morrer - nascer - sair - ir - voltar - 
comparecer - morar - aparecer”, pois apresentam sentido completo. O termo que vem posterior a 
eles exerce a função de adjunto adverbial, e não de objeto indireto. 

1. Chegou de Divinópolis.  
2. Morreram de amor. 
3. Saiu da sala. 
4. Foram ao parque. 

5. Moram no centro. 
6. Voltaram de carro. 
7. Apareceram dois homens. 
8. Chegou ao colégio. 

6. ADJUNTO ADNOMINAL  
 
O adjunto adnominal acompanha sempre o substantivo. São cinco classes morfológicas que 
podem exercer essa função. Para memorizar essas classes, grave a palavra mnemônica 
(PLANA). 
Pronome = Meus irmãos saíram. 
Locução adjetiva = Compramos carne de boi. 
Artigo = O menino não comprou nada. 
Numeral = Dois ladrões saíram. 
Adjetivo = Boas pessoas falaram. 

7. PRONOMES OBLÍQUOS COM FUNÇÃO DE ADJUNTO ADNOMINAL 
Os pronomes oblíquos podem exercer a função sintática de adjunto adnominal quando 
apresentarem posse e, morfologicamente, de um pronome possessivo: 
Me =  meu - minha 
Te = teu - tua 
Nós  = nosso - nossa 
Vós = vosso - vossa 
Lhe = dele - dela 

1. Ele tocou-lhe a mão. = Ele tocou a mão dela. 
2. Não me pegue o braço. = Não pegue meu braço. 

Verbo de ligação Não é verbo de ligação

Maria está alegre. Maria está em casa.

Ela ficou muito feliz. Ela ficou aqui hoje.
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8. TIPOS DE VERBOS  
Com o quadro abaixo, você perceberá que ficará mais fácil diferenciar o verbo de ligação dos 
demais verbos. Verá a diferença entre o verbo intransitivo e o transitivo. 

👀  No verbo intransitivo, não resta dúvida quando colocamos um ponto final após o verbo; já, no 
verbo transitivo, resta uma dúvida, apresentando sempre um complemento verbal, o qual pode 
ser objeto direto ou indireto, às vezes os dois ao mesmo tempo. 

9. OBJETO INDIRETO E COMPLEMENTO NOMINAL 

10. COMPLEMENTO NOMINAL 
O complemento nominal é um termo preposicionado que não está ligado ao verbo, mas a três 
classes morfológicas (ASA). Algumas preposições mais comuns: “à - ao - de - com - em - para - 
por…”. 
1. Advérbio  = Está longe de casa.  
2. Substantivo abstrato = Tive medo de escuro. 
3. Adjetivo  = Estou feliz com ele. 

11. ADJUNTO ADNOMINAL E COMPLEMENTO NOMINAL 
A confusão entre o adjunto adnominal e complemento nominal ocorre com as preposições "de, 
do, da". Agora fica mais fácil diferenciar: 

✴ Adjunto adnominal: 
1. Substantivo concreto = O anel de ouro é caro. 
2. Substantivo abstrato + ativo = A descoberta do Pedro. (Pedro descobriu.) 

✴ Complemento nominal: 

VERBO CARACTERÍSTICAS EXEMPLO

Ligação Sem ação
Tem qualidade

Maria estava muito alegre ontem.
Ele andava triste ultimamente.

Intransitivo Com ação
Aceita ponto final

Paula saiu de casa cedo.
Ela chegou ao colégio.

Transitivo Com ação
Não aceita ponto final

Preciso de sua ajuda hoje.
Comprou um carro novo.

OBJETO INDIRETO COMPLEMENTO NOMINAL

Tem preposição. 
Completa o verbo.

Tem preposição. 
Completa não verbo.

Necessito de ajuda. Tenho necessidade de ajuda.

Obedeço ao meu pai. Sou obediente ao meu pai.

Ele se referiu à professora. Ele fez referência à professora.
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1. Substantivo abstrato + sentido passivo = A descoberta do Brasil.   
2. Substantivo abstrato + sentido passivo = Tive medo de escuro. 

Perceba que o Brasil foi descoberto, por isso é que se tem sentido passivo. Sempre tente 
encontrar o agente da ação; se o termo não for o agente, ele só poderá ser paciente. Note 
também que "O Brasil foi descoberto.". Veja que, na segunda frase, alguém tem medo; logo, o 
termo "de escuro" só pode ser passivo.  
 
12. COMPLEMENTO NOMINAL E OBJETO INDIRETO 
O segredo é sempre analisar a que o termo está ligado. 

Objeto indireto: 
✴ Apresenta preposição “à – ao – de – com – para – por…”. 
✴ Preposição sempre completa o verbo transitivo indireto. 

1. Necessito de dinheiro hoje.  = verbo 
2. Refiro-me ao jovem. = verbo 

Complemento nominal: 
✴ Apresenta preposição “à - a - ao - de - com - para - por - em...”. 
✴ Preposição nunca completa verbo, completa o substantivo, adjetivo ou advérbio. 

1. Tenho necessidade de dinheiro hoje. 
2. Fiz referência ao jovem.  
3. Está longe de casa.  

13. PREDICADOS VERBAIS 
O predicado é tudo, exceto o sujeito. Portanto, basta retirar o sujeito da frase. Ele pode ser uma 
frase toda ou parte dela, podendo se dividir em três classificações: 

14. APOSTO E VOCATIVO 
O aposto tem a função de explicar termos anteriores, já o vocativo tem a função de chamar. 

✴ Aposto = falo do ser (Explica, esclarece, resume): 
1. Paulo – bom jogador – não virá. 
2. Vi sua mãe, mulher muito simpática. 
3. Pelé, rei do futebol, parou de jogar bola. 

✴ Vocativo = falo com o ser (Termo a quem nos dirigimos): 
1. Paulo, bom dia. 
2. Ajude-me, Deus, com esse problema. 
3. Como vai, Dona Maria? 

15. ADJUNTO ADNOMINAL E APOSTO ESPECIFICATIVO 
O adjunto adnominal está ligado ao substantivo, já o aposto apenas o explica.  
✴ Aposto especificativo: determina nome PRÓPRIO: pessoas, lugares, rios… 
1. A cidade de São Paulo. = Aposto especificativo (São Paulo é o nome da cidade.) 

PREDICADO VERBO PREDICATIVO EXEMPLO

Verbal Apresenta ação Não tem Maria saiu da sala.

Nominal Apresenta estado Tem Maria está alegre.

Verbo-nominal Apresenta ação Tem Maria saiu alegre.
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2. O presidente Lula não virá. = Aposto especificativo (Lula é o nome do presidente.) 
3. O rio Amazonas é grande. = Aposto especificativo (Amazonas é o nome do rio.) 

✴ Adjunto adnominal: determina o nome COMUM: coisas, objetos… 
1. A blusa de Pedro. = adjunto adnominal (Pedro não é o nome da blusa.) 
2. O clima de São Paulo. = adjunto adnominal (São Paulo não é o nome do clima.) 

👀  Perceba que, no adjunto adnominal, o termo em destaque apresenta ideia de posse: a blusa 
dele; o clima dele.  

16. OBJETO DIRETO PLEONÁSTICO E OBJETO INDIRETO PLEONÁSTICO 
Ambos os termos completam o verbo, todavia o segredo está no pronome oblíquo presente na 
frase e na presença da vírgula: 
✴ Objeto direto pleonástico pede a repetição dos pronomes oblíquos (o - a). 

1. As mulheres, eu as vi na cidade. 
2. Os meninos, eu os vi na cidade. 

✴ Objeto indireto pleonástico pede a repetição do pronome oblíquo (lhe). 

1. Aos professores, não lhes devo nada.  
2. À professora, não lhe obedeci. 

👀  Note que o emprego do pronome oblíquo é enfático. E o objeto pleonástico será separado por 
vírgula e, normalmente, vem no início da frase. 

17. VOCATIVO 
É um termo separado por vírgula e é usado quando queremos nos dirigir a alguém ou a algo (fala 
com). Ele vem em qualquer posição na frase. 

✴ Final  = Deus, tu és o verdadeiro amor. 
✴ Início = Tu és, Deus, o verdadeiro amor. 
✴ Médio = Tu és o verdadeiro amor, Deus. 

18. FRASE - PERÍODO E ORAÇÃO 
Frase = tudo com sentido. 
1. Bom dia, amigos. 
2. Eu amo Deus. 

Oração = sempre tem verbo.  
1. Eu amo Deus. 
2. Quero um livro. 

Período = é o início da frase ao ponto final e apresenta verbo. 
✴ Simples ou oração absoluta: apresenta uma oração = Ele ama você. 
✴ Composto: apresenta duas ou mais orações = Deus ama e cuida de você. 

Caso haja locução verbal, haverá também período simples: 

1. Ela vai estudar português hoje. 
2. Estava lendo o livro ontem. 

19. AGENTE DA PASSIVA 
O agente da passiva só ocorre quando existe voz passiva analítica e vem sempre seguido de 
preposição (por - pelo - de - a) ligada a um verbo no particípio, não podendo ser confundido com 
objeto indireto. 
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CARACTERÍSTICAS: 
✴ Ocorre na voz passiva. 
✴ Apresenta as preposições “por - pelo - de - a”. 
✴ As preposições completam verbo no particípio. 
✴ Para tirar a prova, basta voltar a frase para a voz ativa. 

1. A casa foi destruída pelo fogo. = O fogo destruiu a casa. 
2. A casa foi cercada de policiais. = Os policiais cercaram a casa. 
3. A lição foi feita por ele. = Ele fez a lição. 

Algumas organizadoras gostam de afastar ou de inverter o termo para dificultar: 
1. Pelo fogo, ontem à tarde, a casa foi destruída.  
2. A lição foi feita, ontem, pelo garoto. 

20. TABELA DOS TIPOS DE VERBOS 

21. PRONOMES OBLÍQUOS: OBJETO DIRETO OU OBJETO INDIRETO? 
Veja os pronomes oblíquos que podem ser objeto direto e objeto indireto. 

1. Eu a amo muito. = objeto direto 
2. Vi-o pela rua. = objeto direto 
3. Vou cantá-la hoje. = objeto direto 
4. Viram-no ontem. = objeto direto 
5. Diga-lhe que irei. = objeto indireto 
6. Eu não lhe falei nada. = objeto indireto 

VERBO CARACTERÍSTICAS EXEMPLO

DE LIGAÇÃO
Não tem ação.
Apresenta estado / transformação.
Apresenta predicativo do sujeito.

Ela estava muito alegre.
Maria ficou animada na festa.
Andava alegre ultimamente.

INTRANSITIVO Apresenta sentido completo.
Não tem complemento verbal.

Eles chegaram cedo.
Saíram da sala rápidos.

TRANSITIVO 
DIRETO

Não tem sentido completo.
Apresenta complemento verbal.
Complemento sem preposição.

Compramos pão ontem.
Disse tudo ontem.
Quero um livro agora.

TRANSITIVO 
INDIRETO

Não tem sentido completo.
Apresenta complemento verbal.
Complemento com preposição.

Preciso de você hoje.
Necessito de ajuda.
Refiro-me ao jovem.

TRANSITIVO 
DIRETO E 
INDIRETO

Não tem sentido completo.
Apresenta complemento verbal.
Um com preposição outro sem.

Diga à mulher a verdade.
Falei tudo ao professor.
Informou o homem sobre tudo.

OBJETO DIRETO 
É representado por:

OBJETO INDIRETO 
É representado por:

o(s) – a(s) = ele(s) / ela(s)
Lhe(s) = a ele(s)
Lhe(s) = a ela(s)lo(s) – la(s) = ele(s) / ela(s)

no(s) – na(s) = ele(s) / ela(s)
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22. COMO IDENTIFICAR OS ADJUNTOS ADVERBIAIS? 
O advérbio é o termo que modifica o adjetivo,  verbo, ou o próprio advérbio (AVA), indicando-
lhe uma circunstância. Na sintaxe, ele recebe o nome de adjunto adverbial. Lembre-se de que 
uma locução adverbial é formada por, no mínimo, duas palavras. 

23. PRONOMES OBLÍQUOS COMO OBJETO DIRETO OU OBJETO INDIRETO 
Os pronomes oblíquos podem exercer função de objeto direto ou indireto. Logo, para saber se 
um pronome oblíquo é objeto direto ou indireto, use esta tabela: 

Caso não queira trocar o pronome oblíquo pelos pronomes equivalentes, basta empregar o 
pronome "você" para objeto direto e “a você" para objeto indireto. 

IDEIA PERGUNTA EXEMPLO PALAVRAS

Modo Como? Saíram rapidamente. Bem, alegremente

Tempo Quando? Hoje estudei a matéria. Hoje, agora, amanhã

Lugar Onde? Ele ficou em casa. Aqui, ali, lá, cá

Intensidade Quanto? Ela é muito linda. Bastante, muito, bem

Meio De quê? Ele veio de ônibus. De carro, de trem

Instrumento Com quê? Cortou-se com a faca. Com a faca, com a foice

Companhia Com quem? Saiu com a namorada. Com ele, com ela

Matéria De quê? Isso é feito de madeira. De madeira, de ferro

Causa Por quê? Morreu de fome. De fome, com o calor

Assunto Sobre o quê? Falou sobre mim. Acerca de, a respeito de

Frequência Quanto? Falava todos os dias. Sempre, frequentemente

Negação Confirma? Jamais falarei com ele. Não, jamais, nunca

Afirmação Confirma? Realmente ele é bom. Sim, certamente

Objeto indireto Objeto direto Objeto direto Objeto indireto

Me = a mim Me = eu

TROQUE
Você

TROQUE
a você

Te = a ti Te = tu

Se = a si Se = ele

Nos = a nós Nos = nós

Vos = a vós Vos = vós

Lhe = a ele ----------------
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24. TABELA DOS PRINCIPAIS TERMOS GRAMATICAIS 
Muitos são os termos gramaticais que causam confusão. Segue uma tabela para ajudar você a 
diferenciá-los. 

TERMOS COM PREPOSIÇÃO 
1. Necessito de você. = OI 
2. Tenho medo de você. = CN 
3. Estou feliz com ele. = CN 
4. Estava longe de casa. = CN 
5. A necessidade do homem. = AA 
6. O anel de ouro. = AA 

7.  A loja foi destruída pelo fogo. = AP 

TERMOS SEM PREPOSIÇÃO 
1. Paula, eu te amo = vocativo 
2. Paula me ama. = sujeito 
3. Conheci sua tia, a Paula. = aposto 
4. Vimos Paula = objeto direto 

OBJETO INDIRETO OBJETO DIRETO

Eu te disse tudo. 
⇩ 

Eu disse a ti tudo. 
Eu disse a você tudo.

Cumprimentou-nos ontem. 
⇩ 

Cumprimentou nós ontem.
Cumprimentou você ontem.

Diga-lhe tudo. 
⇩ 

Diga a ele tudo.
Diga a você tudo.

Eu te amo. 
⇩ 

Eu amo tu.
Eu amo você.

TERMOS COM PREPOSIÇÃO

FUNÇÃO PREPOSIÇÃO COMPLETA APRESENTA

Objeto indireto à - ao - de... Verbo --------------------

Complemento 
nominal

à - ao - de - do - da - 
com - em...

Adjetivo, advérbio ou  
substantivo abstrato

Sentido passivo

Adjunto 
adnominal

de - do - da Substantivo abstrato ou 
concreto

Sentido ativo

Agente da 
passiva

por - pelo - de Verbo no particípio Sentido passivo

Adjunto adverbial à - ao - de - em … Não está ligado ao verbo. Circunstância

TERMOS SEM PREPOSIÇÃO

FUNÇÃO CARACTERÍSTICA PONTUAÇÃO

Aposto Explica o substantivo Pode ter vírgula.

Vocativo Chama alguém Sempre tem vírgula.

Objeto direto Completa verbo Nunca tem vírgula.

Sujeito Comanda verbo Nunca tem vírgula.
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5. Li dois livros. = objeto direto 6.  Chegaram os livros. = sujeito 

25. OBJETO DIRETO PREPOSICIONADO E OBJETO DIRETO 
Muitas pessoas acreditam que o objeto direto não precisa de preposição. Cuidado, pois o objeto 
direto pode vir seguido de preposição, ou seja, ser preposicionado. Por isso é chamado de objeto 
direto preposicionado. 

✴Objeto direto = sem preposição 
✴Objeto direto preposicionado = com preposição facultativa  

Então, basta retirar a preposição para ter certeza de que o termo é um objeto direto 
preposicionado. Note que todo objeto direto preposicionado está ligado a um verbo transitivo 
direto. 

26. PREDICATIVO DO SUJEITO E ADJUNTO ADVERBIAL 
Muitos alunos confundem a diferença entre o predicativo do sujeito e o adjunto adverbial. Mas é 
bem simples: o predicativo é formado, em regra, por um adjetivo (atributo), o qual aceita plural; 
todavia o adjunto adverbial é uma classe de palavra invariável, isto é, não aceita mudança de 
número e nem de gênero. 

✴Predicativo = aceita plural 
✴Adjunto adverbial = não aceita plural 

1. A garota é muito mole. = As garotas são moles. (predicativo do sujeito) 
2. A garota anda mole. = As garotas andam mole. (adjunto adverbial) 
3. A menina fala bonito. = As meninas falam bonito.(adjunto adverbial) 
4. A menina é bonita. = As meninas são bonitas. (predicativo do sujeito) 

Basta pluralizar a frase para saber se o termo é um predicativo do sujeito ou um adjunto 
adverbial. 

27. PREDICATIVO DO SUJEITO E PREDICATIVO DO OBJETO 
Predicativo é uma característica que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto direto ou indireto. 
Para saber a diferença, segue a dica abaixo: 
✴ Ache o sujeito. 
✴ Veja se a característica é do sujeito; se não for dele, será do objeto. 

1. As meninas saíram da sala alegres. = predicativo do sujeito 
2. O jovem assistia ao jogo atento. = predicativo do sujeito 
3. Nós vimos seu tio muito preocupado. = predicativo do objeto 
4. A revista considerou a mulher bastante bonita. = predicativo do objeto 

OBJETO DIRETO OBJETO DIRETO PREPOSICIONADO

O policial sacou a arma. O policial sacou da arma.

Ele cumpriu o dever. Ele cumpriu com o dever.

Paula comeu o pão. Paula comeu do pão.

Eu amo Deus. Eu amo a Deus.
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Quando houver a presença de pronome oblíquo, o predicativo será do objeto: 
1. Não o vejo muito alegre. = Não vejo "ele" muito alegre. 
2. Nomearam-no rei da cidade. = Nomearam "ele" rei da cidade. 
3. Vi-a muito triste.  = Vi "ela" muito triste. 

28. SUJEITO E OBJETO DIRETO 
O sujeito é a palavra que comanda o verbo, já o objeto direto é um complemento do verbo 
transitivo. Para não confundi-los, use a dica: 

✴ Encontre o verbo e ache o sujeito.  
✴ Após encontrar o sujeito, encontre o objeto.  

Para isso, sempre faça duas perguntas:  
✴ O quê + Verbo? - Primeira pergunta para o sujeito 
✴ Verbo + o quê? - Segunda pergunta para o objeto 

1. Tudo cura o tempo. = sujeito (o tempo) + objeto (tudo) 
2. Chegaram os livros. = sujeito (os livros) 
3. Vende-se casa aqui. = sujeito (casa) 

O que cura? Essa primeira pergunta é para encontrar o objeto direto na frase. Note que a 
resposta é "o tempo". Muitos estudantes diriam que "o tempo" seria objeto direto. Percebeu a 
importância de tentar encontrar o sujeito primeiramente? O que chegou? A resposta: "os livros", 
cuja função é de sujeito, e não de objeto direto. Além disso, o sujeito comanda o verbo, podendo 
flexioná-lo, já o objeto apenas completa o verbo. Vamos a mais uma pergunta: O que se vende? 
A resposta é "casa", que também é o sujeito do verbo "vender".  

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heroico o brado retumbante… 
Quem ouviu? = as margens plácidas (Sujeito) 
Ouviu o quê? = o brado retumbante (Objeto direto) 

29. MORFOLOGIA E SINTAXE 
 Veja as principais funções que os termos morfológicos podem desempenhar. 

MORFOLOGIA SINTAXE

Artigo adjunto adnominal

Adjetivo adjunto adnominal - aposto - predicativo

Substantivo sujeito - objeto direto - aposto - vocativo

Advérbio adjunto adverbial

Preposição
objeto indireto - predicativo do objeto - agente da passiva
complemento nominal - adjunto adnominal  
adjunto adverbial - objeto direto preposicionado

Pronomes objeto direto e indireto - sujeito - adjunto adnominal
complemento nominal -

Verbo verbo de ligação - intransitivo
transitivo direto e indireto
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30. SUJEITO 
O sujeito é um termo de valor substantivo que flexiona o verbo; ele pode vir antes, depois ou 
afastando do verbo. 
1. Não vem preposicionado; 
2. Concorda com o verbo; 
3. Pode vir em qualquer posição 

Para isso, sempre faça duas perguntas:  
✴ Verbo + o quê? - Primeira pergunta para o sujeito 
✴ Verbo + o quê? - Segunda pergunta para o objeto 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heroico o brado retumbante… 
Quem ouviu? = as margens plácidas (Sujeito) 

No relógio bateram 10h.   
O que bateu? = 10h  

O amor de mãe e de pai é importante para os filhos. 
O que é? = o amor 

31. TIPOS DE APOSTO 
O aposto apresenta vários tipos, o mais conhecido é o aposto explicativo, o qual vem , 
normalmente, entre vírgulas. Segue a tabela de tipos de aposto: 

Numeral adjunto adnominal - sujeito

TIPOS APRESENTA EXEMPLOS

Explicativo Vírgula O professor, homem importante, chegou.

Enumerativo Dois pontos Tenho um sonho: ficar rico.

Especificativo Nomes próprios A cidade de São Paulo é enorme.

Resumitivo Pronome indefinido Dinheiro, fama, poder, nada me alegra.

Distributivo Pronome demonstrativo Vi Ana e Eli; este é novo, mas aquela não.
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1. O sujeito destas orações respectivamente 
são:  
"Faz dez anos que cheguei aqui." 
a)  Sujeito oculto e simples 
b)  Sujeito simples e simples 
c)  Sujeito indeterminado e oculto 
d)  Oração sem sujeito e elíptico 
Comentário: Oração Sem Sujeito: é formada 
apenas pelo predicado e articula-se a partir de 
um verbo impessoal: fazer = a tempo 
decorrido. Quando o pronome reto "eu" se 
esconder no verbo, teremos um  sujeito 
oculto, ou seja, elíptico. 

2. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
I. Telefonaram para você esta manhã. 
II. A desnutrição e a cólera matam pessoas. 
III. Alguns governos gastam muito . 
a) I e III simples, em II é composto. 
b) I é indeterminado, em II é composto e em 

III é simples. 
c) I é indeterminado, em II e III  é simples. 
d) I e II é simples, em III é indeterminado. 

Comentário: I – Sujeito indeterminado - é 
aquele que, embora existindo, não se pode 
determinar: I) Com verbo na 3ª pessoa do 
plural, ou seja, esconder o pronome reto 
"eles": Procuraram você por todos os 
lugares. I) Com verbo intransitivo + se / verbo 
transitivo indireto + se:  Vive-se melhor no 
campo. (Verbo Intransitivo) - Precisa-se de 
técnicos em informática. (Verbo Transitivo 
indireto) II) Sujeito composto - Ocorre quando 
apresenta dois núcleos, ou seja, dois sujeitos. 
Esse sujeito pode vir antes ou após o verbo. 
Pai e filho conversavam longamente. III) 
Sujeito simples - Ocorre quando o sujeito é 
composto de um núcleo. 

3. O sujeito é, respectivamente: 
I. Nada justifica a crueldade. 
II. Os terremotos destruidores e violentos 
anunciam o fim do mundo. 
III. Era inverno na Noruega. 
a) Oculto, composto, indeterminado. 
b) Simples, simples, inexistente. 
c) Simples, composto, indeterminado. 
d) Inexistente, simples, indeterminado. 

 
Comentário:  I. O pronome indefinido "nada" 
é o sujeito do verbo. Logo, temos apenas um 
núcleo, formando sujeito simples. II. O núcleo 
do sujeito é "terremotos"; sempre analise o 
núcleo. Ocorre sujeito simples. III.  Quando 
houver verbo que expresse fenômeno da 
natureza, tem-se sujeito inexistente ou oração 
sem sujeito. 

4. Assinale a alternativa em que o sujeito está 
incorreta 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) Fomos convidados para o jantar. 

 (sujeito inexistente) 
Comentário: O sujeito inexistente é formado 
apenas pelo predicado e articula-se a partir de 
um verbo impessoal.    É possível constatar 
que essas orações não têm sujeito. Dessa 
forma, a alternativa “d” é uma oração com 
sujeito determinado, pois pode ser identificado 
com precisão por meio do verbo, tendo o 
sujeito oculto "nós". 

5. Só em um caso a oração é sem sujeito: 
a) Faltavam dez dias para o encontro. 
b) Só me aguarda um paciente. 
c) Havia bastante tempo para isso. 
d) Houve por improcedente a sugestão. 
Comentário: Alternativa “c”, pois é formada 
apenas pelo predicado e articula-se a partir de 
um verbo impessoal (haver = existir). Nas 
demais frases há sujeito: dez dias; um 
paciente e o sujeito oculto "ele". 
 
6.  O sujeito não é indeterminado: 
a) Precisa-se de vendedora nova. 
b) Reformou-se a casa. 
c) Confia-se em funcionários esforçados. 
d) Necessita-se de pessoas voluntárias. 

Comentário: Para que o sujeito não seja 
indeterminado, deve ocorrer a presença da 
partícula apassivadora “se”, isto é, a frase se 
encontrará na voz passiva sintética. Quando 
ocorrer (precisa-se de; confia-se em; 
n e c e s s i t a - s e d e ) , o s u j e i t o s e r á 
indeterminado, já que o pronome “se”, nesses 
casos, é um índice de indeterminação. Note 

QUESTÕES DE SINTAXE

CLASSIFICAÇÃO DO SUJEITO
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que os verbos são transitivos indiretos. Já na 
letra "b", tem-se sujeito simples "a casa". 

7. Marque a oração em que o termo 
destacado é o sujeito: 
a) Houve muitas brigas no jogo. 
b) Ia haver mortes, se a polícia não viesse. 
c) Faz dois anos que não há espetáculos. 
d) Existem muitas pessoas desonestas. 

Comentário: Normalmente, o verbo concorda 
com o sujeito; note que o verbo “existir” se 
encontra no plural, concordando com o núcleo 
do sujeito “pessoas”, logo tal termo exerce 
função de sujeito simples; as demais frases 
apresentam oração sem sujeito, já que os 
verbos são impessoais. Esses termos em 
destaque exercem função de objeto direto. 
 
8. Das alternativas abaixo, somente uma NÃO 
apresenta sujeito indeterminado. Identifique-a: 
a) Sucederam fatos muito curiosos ali. 
b) Estão pedindo socorro. 
c) Quebraram as vidraças e os vasos. 
d) Falou-se muito sobre o acontecimento. 

Comentário: O sujeito indeterminado ocorre 
em dois casos: quando o pronome reto “eles” 
se esconde no verbo, ou quando há presença 
do índice de indeterminação. Na letra “a” o 
sujeito está claro e posposto ao verbo, 
bastando colocar a frase na ordem direta: 
“Fatos muito curiosos sucederam ali”. Sempre 
questione o verbo para encontrar o sujeito: O 
que sucedeu?  

9. Assinale a única alternativa em que o termo 
assinalado é o sujeito da oração: 
a) Faz muito calor no Rio de Janeiro. 
b) Gostaram muito deles. 
c) O Comandante nomeou o Capitão. 
d) Alguém chamou-lhe ao telefone. 

Comentário: Para identificar o sujeito 
(elemento do qual se declara algo), pergunta-
se ao verbo da oração “Quem chamou? A 
resposta é "alguém", cuja função é de sujeito 
simples. 

10. Ocorre sujeito indeterminado na seguinte 
afirmativa: 
a) Íamos a todos os cantos da aldeia. 
b) Corria-se para repetir os gestos.  
c) O mundo é um parque de diversões. 
d) Eu e meus irmãos brincávamos lá. 
e) Meus olhos avistavam frutas. 

Comentário: Sujeito Indeterminado é aquele 
que, embora exist indo, não se pode 
determinar nem pelo contexto, nem pela 
terminação do verbo. Quando houver verbo 
intransitivo + o índice de indeterminação do 
sujeito "se", haverá sujeito indeterminado. 
Não se sabe quem corria. Uma dica é que 
quando houver “se” como índice, sempre 
teremos o verbo no singular. 

11. Há um sujeito simples na alternativa: 
a) Ventou muito em Cajamar. 
b) Havia golfinhos naquelas praias. 
c) Pede-se misericórdia. 
d) Roubaram aquele carro. 
 
Comentário: O sujeito sendo simples, com 
ele concordará o verbo em número e pessoa, 
e a ação é praticada por apenas um núcleo. 
Há muitos casos em que o sujeito simples é 
constituído de formas que fazem o falante 
hesitar no momento de estabelecer a 
concordância com o verbo.  Quando houver 
(verbo + se + substantivo), este substantivo 
exercerá a função de sujeito da oração. 
Sempre nesse caso, teremos voz passiva 
sintética, e o "se" será uma partícula 
apassivadora. 
 
12. Assinale a alternativa em que ocorre 
sujeito indeterminado: 
a) Algo preocupa os obesos.  
b) Falaram muito bem de você .  
c) Flores ornamentavam o restaurante. 
d) Viajamos para os Estados Unidos. 
e) Está calor. 

Comentário: Quando o pronome reto “eles” 
se esconder no verbo, ocorre sujeito 
indeterminado. Basta ler a frase como se o 
pronome estivesse aparecendo: “Eles falaram 
muito bem de você na reunião.” Lembre-se de 
que o pronome “eles” não exerce função de 
sujeito oculto, embora ele se esconda no 
verbo. 

13. Há sujeito indeterminado em: 
a) Sempre estiveste comigo. 
b) Necessita-se de justiça social. 
c) Saiu sem olhar para as pessoas. 
d) O que me preocupa não é o grito. 
e) Espera-se que o racismo seja extinto. 
 
Comentário: Grave: "precisa-se de, trata-se 
de, necessita-se de”, tais expressões 
apresentam sujeito indeterminado. Esse "se" 
é considerado índice de indeterminação do 
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sujeito, pois os verbos são transitivos indiretos 
e o verbo ficará sempre no singular. 

14. Apresenta sujeito simples: 
a) Faz dois anos que ele morreu. 
b) Os gestos humanos de bondade e a 

religiosidade são importantes. 
c) Meninos continuam sendo mandados para 

morrer na batalha. 
d) Terremoto, maremoto e furacão destruíram 

o continente. 
e) Sofreram com as perdas de familiares, 

guerras e destruição. 

Comentário: Basta questionar o verbo para 
achar o sujeito: quem continua? A resposta é 
o termo "meninos". Tem-se sujeito simples. 

15. Há uma oração sem sujeito: 
a) Ninguém se apresentou.  
b) Consertou-se o relógio. 
c) Vai haver um campeonato. 
d) Vive-se feliz. 
e) Telefonaram para você. 

Comentário: O verbo “haver”, quando 
expressa sentido de “existir”, apresentará 
oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. É 
formada apenas pelo predicado e articula-se a 
partir de um verbo impessoal. 

16. Ocorre sujeito composto: 
a) As máquinas foram descobertas por ele e 

o ajudante. 
b) A manada de elefantes me atacaram. 
c) A experimentação de tudo e a construção 

reconstruíram um universo de sons. 
d) O amor de pai e de mãe é importante. 
e) O ser humano aprendeu a pintar na 

Antiguidade Clássica. 
 
Comentário: O sujeito composto apresenta 
dois núcleos, e normalmente o verbo fica no 
plural, exceto se o verbo vier antes do sujeito 
composto. Nos demais casos, o sujeito é 
simples por apresentar apenas um núcleo. 
Quando o sujeito é composto e anteposto ao 
verbo, a concordância se faz no plural. Os 
n ú c l e o s s ã o " e x p e r i m e n t a ç ã o " e  
"construção". 
 
17. Há uma oração sem sujeito: 
a) A noite é muito linda. 
b) Falou-se dele muito. 
c) Não deve haver mais vagas. 
d) Vive-se feliz. 
e) Cantam a música para ele. 

Comentário: O verbo “haver”, quando 
expressar sentido de “existir”, apresentará 
oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. 
Isso ocorrerá com as locuções verbais “vai 
haver, pode haver, deve haver”. 

18. Os sujeitos das orações são: 
1.Há crianças sem carinho. 
2.Disseram-me a verdade.  
3.Construíram-se represas.  
a) inexistente, indeterminado, simples 
b) indeterminado, implícito, indeterminado 
c) simples, indeterminado, indeterminado 
d) inexistente, inexistente, simples 
e) indeterminado, simples, inexistente 

Comentário: 1. Ocorre a presença do verbo 
impessoal “haver”. 2. Basta empregar o 
pronome reto “eles” antes do verbo. 3. Ocorre 
a presença da partícula apassivadora “se”, 
sendo o sujeito o termo“represas”. 

19. Assinale a opção que apresenta sujeito 
indeterminado: 
a) Roubaram meu celular. 
b) Alguém entrou aqui sem nós. 
c) Um mascarado sequestrou o garoto. 
d) Havia processos contra ele. 

Comentário: Uma dica é empregar o 
pronome reto “eles” antes do verbo, o sujeito 
será indeterminado: “Eles roubaram meu 
celular”. Nesse caso, o verbo ficará sempre 
no plural. 

20. A alternativa cujo termo assinalado é um 
predicativo do sujeito: 
a) Eles saíram rapidamente da sala. 
b) Choveram cartas anônimas à noite. 
c) As águas podiam estar poluídas. 
d) Sua cabeça doía muito. 

Comentário: O predicativo do sujeito é o 
termo que atribui características ao sujeito por 
meio de um verbo de ligação. Todo predicado 
construído com verbo de ligação necessita de 
predicativo do sujeito. No caso em tela, o 
termo "poluídas" é qualidade do núcleo do 
sujeito "águas". 

21. Aponte a alternativa em que o termo 
sublinhado é um predicativo do sujeito: 
a) Ela adora macarronada. 
b) Ele tirou parte da exagerada compra. 

PREDICATIVO
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c) A torta de banana da vovó é deliciosa. 
d) Quero resolver as questões hoje cedo. 

Comentário: Perceba a presença do verbo 
de ligação "ser" e a qualidade do sujeito 
"deliciosa". Esse termo se refere ao sujeito 
simples "torta". 

22. Analise as afirmações abaixo: 
I. O pai e a mãe estavam orgulhosos. 
II. Encontraram o pai e a mãe orgulhosos. 
a) Em I e II “orgulhosos” é predicativo do 

sujeito 
b) Em I e II “orgulhosos” é predicativo do 

objeto 
c) Em I “orgulhosos” é predicativo do sujeito 

e em II, como predicativo do objeto 
d) Em I “orgulhosos” é predicativo do objeto e 

em II, como predicativo do sujeito. 

Comentário:  I - O termo "orgulhosos" fala do 
sujeito composto "pai" e “mãe". II - Predicativo 
do Objeto: a qualidade não é do sujeito da 
oração. Perceba que "orgulhosos" é um 
atributo do objeto direto "pai e mãe". O sujeito 
da oração é indeterminado “eles”. Então, o 
predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. 

23.  Marque a opção  em que há predicativo 
do sujeito: 
a) Como o povo anda tristonho! 
b) Agradou ao chefe o novo funcionário. 
c) Ele nos garantiu que viria. 
d) No rio, não faltam diversões. 
e) O aluno ficou sabendo disso. 

Comentário: Predicativo do sujeito é todo 
a t r i b u t o q u e s e r e f e r e a o s u j e i t o , 
normalmente, ocorre a presença de verbo de 
ligação. Note que o termo “tristonho” é uma 
qualidade referente ao sujeito “povo”. 

 
24. Em “...saibamos ensinar aos alunos o 
mais elementar,...”, o verbo destacado é: 
a) Transitivo direto 
b) De ligação 
c) Transitivo indireto 
d) Transitivo direto e indireto 
e) Intransitivo 

Comentário: Os verbos transitivos diretos e 
indiretos são acompanhados de um objeto 
direto (sem preposição = o  mais elementar) e 
um indireto (com preposição = aos alunos).  

25. Ocorre verbo de ligação em: 
a) Acabei de chegar. 
b) O sonho acabou. 
c) Todos acabaram exaustos. 
d) Acabe com isso! 

Comentário: Para que haja verbo de ligação, 
é necessária a presença do predicativo do 
sujeito, já que a função desse verbo é de ligar 
o predicativo ao sujeito. Note que na letra “c” 
o verbo “acabaram” liga o predicativo 
“exaustos” ao sujeito “todos”. Além disso, o 
verbo de ligação não apresenta ação, mas 
“estado, permanência ou transformação”. 

26. O verbo destacado não é de ligação: 
a) Novos casais parecem insatisfeitos. 
b) Meus avôs foram muito felizes, por anos. 
c) Meus vizinhos permaneceram casados. 
d) O novo amor está ao lado, com frequência. 
e) Impossível saber se elas estão juntas. 

Comentário: Verbo de ligação é aquele que, 
expressando estado, liga característica ao 
sujeito, estabelecendo entre eles (sujeito e 
característica) certos tipos de relações. 
Perceba que o verbo "está" não liga nenhuma 
qualidade ao sujeito "o novo amor". Quando 
os verbos de ligação não forem de ligação, 
em regra, serão intransitivos. Não decore os 
verbos de ligação, pois podem mudar a 
classificação conforme o contexto em que se 
encontram. 
 
27. Sobre o verbo da oração “O homem 
estava em casa; [...]” é correto afirmar: 
a) transitivo direto 
b) transitivo indireto 
c) de ligação 
d) transitivo direto e indireto 
e) intransitivo 

Comentário: Quando os verbos de ligação 
(ser, estar, ficar, parecer, continuar, andar) 
não forem de ligação, em regra, serão verbos 
in t rans i t ivos, apresentando ad juntos 
adverbiais.  
 
28. No período “Quem lê, vê mais; quem lê 
sonha mais; quem lê decide melhor; quem lê 
governa melhor; quem lê escreve melhor.”, 
os verbos “ler” e “escrever” são: 
a) verbos de ligação 
b) transitivos diretos 
c) transitivos indiretos 
d) intransitivos 
e) transitivos diretos e indiretos 

TIPOS DE VERBOS

Gramática Simplificada Página 27



Comentário: É aquele que traz em si a ideia 
completa da ação, sem necessitar, portanto, 
de um outro termo para completar o seu 
sentido. Sua ação não transita. O verbo ler, 
bem como o verbo escrever ,  são 
intransitivos, pois encerram um significado 
completo.  Deve-se sempre analisar o 
contexto da frase; não decore a classificação 
do verbo, pois ele mudará conforme o seu 
contexto.  

29. O termo grifado exerce função sintática de 
objeto direto: 
a) “Quando morre a mãe de alguém, é 

grosseiro anunciar-lhe ...” 
b) “Dois deles são universais .” 
c) “Havia os ‘sans-culottes’, os desprovidos 

do tipo de calça...” 
d) “...quando ainda não se carecia de 

eufemismos, nesta área...” 
e) “Sabe-se que o governo, para enfrentar a 

presente crise.” 
Comentário: Objeto Direto é o termo que 
completa o sentido do verbo transitivo direto, 
ligando-se a ele sem o auxílio necessário da 
preposição. Perceba que o termo destacado 
completa o verbo "haver". Grave também que 
o verbo haver = existir não apresenta sujeito, 
mas apresenta objeto direto. 
 
30. Analise os verbos do período abaixo: 
 “O jovem andava triste, já que poucos o 
ajudavam. Todavia, tinha esperança de que 
algo viesse do céu, a fim de que o 
iluminasse.”  
Assinale a opção na qual os verbos são, 
respectivamente, classificados de forma 
correta: 
a) ligação – transitivo direto – transitivo direto 

– intransitivo – transitivo direto 
b) intransitivo – transitivo direto – transitivo 

direto – intransitivo – transitivo direto 
c) intransitivo – transitivo direto – transitivo 

direto e indireto – intransitivo – transitivo 
direto 

d) ligação – transitivo direto – transitivo direto 
e indireto – intransitivo – transitivo direto 

Comentário:  - Andava pois liga o predicativo 
'triste" ao sujeito “jovem". - Ajudavam tem 
como complemento o pronome oblíquo "o", o 
qual é objeto direto. - Tinha tem como 
complemento "esperança", cuja função é 
objeto direto. - Viesse (intransitivo) Os verbos 
intransitivos são aqueles verbos que não 
precisam de complemento verbal, tais como: 
m o r r e r, s a i r , c h e g a r, c h o r a r, c a i r , 

desaparecer... - Iluminasse tem o pronome 
"o" como objeto direto: Iluminasse ele. 

31. Indique a opção em que o verbo "levar" 
apresenta-se com a mesma transitividade 
encontrada na frase “estas substâncias levam 
oxigênio...”  
a) Isso me leva a supor que ele disse a 

verdade. 
b) O aqueduto leva a água às cidades 

próximas. 
c) O rapaz esperto levou a melhor na 

entrevista. 
d) O assaltante levou a mochila da moça 

ontem. 
e) O funcionário levava o trabalho a sério. 

Comentário:  Verbo transitivo direto traz a 
ideia de levar algo, transportar alguma coisa. 
A mesma classificação se encontra em: O 
assaltante levou a mochila da moça ontem.  

32. "Mamãe continua jovem." O verbo desta 
oração se classifica como: 
a)  de ligação 
b)  intransitivo 
c)  transitivo direto 
d)  transitivo indireto 

Comentário: O verbo de ligação é aquele que 
expressa estado e liga características ao 
sujeito, estabelecendo entre eles (sujeito e 
características) certos tipos de relações. Pode 
expressar: a) estado permanente: ser, viver; 
b) estado transitório: estar, andar, achar-se, 
encontrar-se; c) estado mudança: ficar, virar, 
tornar-se, fazer-se; d) continuidade de estado: 
continuar, permanecer; e) estado aparente: 
parecer. 

33. O termo sublinhado é objeto direto: 
a) Os noivos receberão ‘’os convidados’’. 
b) O poder de alterar a constituição não 

compete ‘’ao governador’’. 
c) A melhora na qualif icação abriu a 

oportunidade ‘’para os frequentadores.’’ 
d) Os atiradores sacaram ‘’das armas.’’ 
 
Comentário: Objeto Direto é o termo que 
completa o sentido do verbo transitivo direto, 
ligando-se a ele sem o auxílio necessário da 
preposição. O objeto direto se encontra em 
"os convidados", pois completa o verbo sem o 
auxílio de preposição. 
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34. Indique a alternativa em que o termo 
sublinhado é o objeto direto: 
a) Ele está transtornado ‘’com a situação’’. 
b) A encomenda foi feita por ‘’Maria’’. 
c) Ansiava  ‘’a garota.’’ 
d) Ela ‘’me’’ chamou. 

Comentário: Os pronomes oblíquos "o, a, os, 
as, me, te, se, nos, vos" podem exercer 
função de objeto direto. Perceba que o 
pronome "me" pode ser substituído por “eu" = 
Ela chamou “eu". 
 
35. Os termos destacados são, na ordem: 
I. “A menina não a agrada.” 
II. “A cozinheira serve-lhe comida.” 
a) Objeto direto / Objeto indireto 
b) Objeto direto / Objeto direto 
c) Objeto indireto / Objeto indireto 
d) Objeto indireto / Objeto direto 

Comentário: Objeto direto é o termo que 
completa o sentido do verbo transitivo direto, 
ligando-se a ele sem o auxílio necessário da 
preposição. O objeto direto pode ser 
constituído pelos pronomes oblíquos "o, a, os, 
as, me, te, se, nos, vos". Quando puderem ser 
substituídos pelos pronomes retos: eu, te, ele, 
nós, vós, eles. Objeto Indireto é o termo que 
completa o sentido de um verbo transitivo 
indireto. Vem sempre regido de preposição 
clara ou subentendida. Atuam como objeto 
indireto os pronomes: "lhe, lhes, me, te, se, 
nos, vos". Eles podem ser trocados por "a ele, 
a eles, a mim, a ti, a si, a nós, a vós". 
 
36. Assinale a alternativa correta: 
I - O garoto comeu duas barras de doce. 
II - Suzana nos chama. 
III - Assistimos ao jogo. 
a) Em I, II e III há objeto direto. 
b) Em II, o objeto indireto é “chama”. 
c) Somente em III há objeto indireto. 
d) Em II e III há objeto indireto. 

Comentário: 1 - O termo "duas barras" é 
objeto direto do verbo "comer".  2 - O 
pronome oblíquo "nos" exerce função de 
objeto direto: chama nós. 3 - O termo "ao 
jogo" exerce a função de objeto indireto, pois 
completa o verbo transitivo indireto. 

37.  Os pronomes oblíquos são: 
1. Pouco nos interessa que ela venha. 
2. Carlos pegou o lanche e dividiu-o. 
3. Estou certa de que ele ainda me ama. 
a) direto / indireto / indireto 
b) direto/ indireto / direto 

c) indireto / direto / direto 
d) indireto/ direto / indireto 

Comentário:  I. nos – completa o sentido de 
um verbo transitivo indireto. Pode haver 
preposição subentendida = a nós.  II. O 
pronome "o" sempre ligado ao verbo é objeto 
direto.  III. O pronome "me"  completa o 
sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a 
ele sem o auxílio necessário da preposição. 
Quando o pronome "me" for substituído pelo 
pronome reto "eu", teremos um objeto direto: 
Ama “eu". 

38. Ocorre objeto direto pleonástico em: 
a) Cumpri com o prometido. 
b) Eles enganaram a mim. 
c) Tomava do vinho com prazer. 
d) Essas meninas, já as vi aqui. 

Comentário: O pronome "as" retoma o termo 
"essas meninas", repetindo o objeto direto. 
Logo, temos um objeto direto pleonástico. 
Note que ele sempre é separado por vírgula. 
A frase seria: Já vi essas meninas aqui; para 
enfatizar, empregou-se o objeto direto 
pleonástico, o qual ocorre por meio do 
pronome oblíquo "as".   

39.A alternativa em que ocorre verbo 
intransitivo: 
a) Os jornais publicaram esta notícia. 
b) O garoto imaginava aventuras heroicas. 
c) Os torcedores permaneciam atentos. 
d) A enchente inundou todo o vale. 
e) Nosso velho gato desapareceu. 

Comentário: O verbo intransitivo traz em si a 
ideia completa da ação, sem necessitar, 
portanto, de um outro termo para completar o 
seu sentido. Alguns verbos mais comuns: 
viver, aparecer, morrer, sair, chegar, surgir… 
Outra dica é que, após o verbo intransitivo, é 
possível colocar ponto final e a frase 
apresentar sentido por si só. 
 
40. Há objeto direto em qual alternativa: 
a) “De longe, o veículo com maior risco de 
acidentes é a moto.” 
b) “Não há números comparáveis em relação 
às bicicletas...” 
c) “Não há números comparáveis em relação 
às bicicletas...” 
d) “...Chegará o caminho para alguns 
problemas frequentes de saúde.” 

Comentário: Objeto direto é o termo que 
completa o sentido do verbo transitivo direto, 
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ligando-se a ele sem o auxílio necessário da 
preposição. O verbo "haver" no sentido de 
"existir" não apresenta sujeito; mas apresenta 
objeto direto. Lembre-se de que o objeto 
sempre fica ligado a um verbo transitivo. 
 
41. Assinale a expressão que NÃO funciona 
como objeto direto: 
a) “... Johansen-Berg e sua equipe pretendem 
investigar as possibilidades...” 
b) “Os estímulos não melhoraram o 
desempenho máximo do participante...” 
c ) “ . . .para me lhorar o p rocesso de 
recuperação da capacidade motora.” 
d) “...acreditam que a técnica possa ser usada 
para auxiliar o treinamento de atletas.” 
e) “...a velocidade de aprendizado desses 
indivíduos também aumentou muito.” 
Comentário: A expressão "a velocidade" 
desempenha função de sujeito do verbo 
"aumentou"; os demais casos apresentam 
objeto direto, pois estão ligados a um verbo 
sem o auxílio de preposição. 
 
42. Os verbos das orações estão classificados 
corretamente na alternativa: 
I. Carlos já apareceu na televisão. 
II. As amigas tornaram-se inseparáveis. 
III. Acrescentaram-lhe os ingredientes. 
a) intransitivo, de ligação, transitivo direto e 

indireto 
b) de ligação, intransitivo, transitivo direto e 

indireto 
c) de ligação, de ligação, transitivo indireto 
d) intransitivo, transitivo direto, transitivo 

direto 

Comentário: I. O verbo “aparecer” é um 
verbo intransitivo, pois apresenta sentido por 
si só.  II. O verbo “tornar-se” é um verbo de 
ligação quando liga predicativo ao sujeito. III. 
O pronome “lhe” tem a função de objeto 
indireto, e o termo “os demais ingredientes” 
tem a função de objeto direto, portanto, o 
verbo é transitivo direto e indireto. 

43. Assinale a opção que apresenta correta 
classificação do verbo quanto à transitividade, 
no contexto apresentado: 
a) Você chamará seus amigos de inteligentes 
(transitivo direto e indireto) 
b) Posso mostrar-lhes a lista de pessoas bem 
éticas (transitivo direto e indireto) 
c)Maria pegou pesado no discurso ético 
(verbo de ligação) 
d) O padeiro dormiu no serviço, no domingo 
passado. (verbo de ligação) 

e) O menino chegou cedo à escola. (transitivo 
indireto) 

Comentário: O pronome “lhes” tem a função 
de objeto indireto, e o termo “a lista de 
pessoas" tem a função de objeto direto; 
portanto, o verbo "mostrar" é transitivo direto 
e indireto.  

 
44.   O predicado é nominal em: 
I -    Você acha Cristina bonita, mamãe? 
II -   O mundo podia ser tranquilo. 
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)   II - III - IV - V 
e)   I - II - IV 

Comentário: II. Apresenta verbo de ligação e 
predicativo do sujeito “tranquilo”.  III. 
Apresenta verbo de ligação e predicativo do 
sujeito “embriagado”. IV. Apresenta verbo de 
ligação e predicativo do sujeito “atento”. V. 
Apresenta verbo de ligação e predicativo do 
sujeito "assustados". 

45. Marque a alternativa em que a oração tem 
predicado nominal: 
a) A criança mexia na cabeça. 
b) A mãe não teve dúvida. 
c) Foi buscar o remédio na sua casa. 
d) Mas todos são remédios fracos. 

Comentário: O predicado nominal deve 
apresentar verbo de ligação e predicativo do 
sujeito. Ocorre esse predicado nominal em: 
Mas todos são remédios fracos. 

46. O predicado está correto em: 
a) A beleza só está nos olhos dele. 

(predicado nominal)   
b) A vida continua insensível.  

(predicado verbo-nominal) 
c) Chamamos destino aos nossos erros. 

(predicado verbal)  
d) Ninguém se julgue infeliz.  

(predicado verbo-nominal) 

PREDICADOS VERBAIS
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Comentário: Verbo-nominal é formado por 
um verbo que não seja de ligação mais um 
predicativo (do sujeito ou do objeto). O verbo 
"julgar" é uma ação e o termo "infeliz" é um 
predicativo do sujeito. 

47. A alternativa que possui predicado verbo-
nominal: 
a) Eu acho Luisa falsa. 
b) As crianças pareciam desnutridas. 
c) Todos gostaram da feijoada. 
d) Mamãe me apresentou a Jorginho. 

Comentário: Encontra-se o verbo "acho", o 
qual denota ação e também um predicativo do 
objeto "falsa", característica da Luísa. Deve 
haver os dois para ocorrer predicado verbo-
nominal. 

48. Há predicado verbo-nominal em: 
a) “...ele e a mulher fizeram declaração em 
separado.” 
b) “...ele estava desconfiado.” 
c) “...ela faz tudo certinho.” 
d) “Ela tinha duas fontes de renda.” 
e)  “...deixou-o estarrecido.”  

Comentário: O verbo "deixar" denota a ação; 
o termo "estarrecido" é o predicativo do 
objeto. Por isso, na frase há predicado verbo-
nominal.  

49. Marque a alternativa CORRETA, quanto à 
classificação dos predicados: 
a) Predicado verbal:  

Anoiteceu rapidamente. 
b) Predicado nominal:  

Chove torrencialmente. 
c) Predicado verbal:  

A moça permaneceu vaidosa. 
d) Predicado verbal:  

A garçonete está atarefada. 

Comentário: O predicado verbal deve 
apresentar um verbo de ação “anoitecer” e 
não deve apresentar predicativo; o termo 
“rapidamente” exerce função de adjunto 
adverbial de modo, não o confunda com 
“predicativo”. 

50. Quanto ao tipo de predicado, marque a 
opção CORRETA: 
I. O soldado ficou muito satisfeito. 
II. Uma juíza declarou o réu culpado. 
III. Ele chamou o mecânico competente. 
IV. A secretária ofereceu uma flor a ele. 
a) I. verbo-nominal, II e IV. verbal, III. nominal 

b) I. nominal, II e III verbo-nominal, IV. verbal 
c) I. nominal, II e III. verbal, IV. verbal 
d) I. II e IV. verbo-nominal, III. nominal 

Comentário: I. Ocorre verbo de ligação 
“ficou” e predicativo do sujeito “satisfeito” = 
nominal. II. Ocorre verbo de ação “declarar” e 
predicativo do objeto “culpado” = verbo-
nominal. III. Ocorre verbo de ação “chamar” e 
predicativo do objeto “competente” = verbo-
nominal. IV. Ocorre verbo de ação “oferecer”, 
e não apresenta predicativo = verbal. 

51. Os predicados das orações abaixo são, 
respectivamente: 
I. Chegaram cedo os meninos 
II. Andava rapidamente pela rua. 
III. Saiu feliz da sala de aula. 
a) Verbal, verbal, verbo nominal 
b) Verbo-nominal, nominal, nominal 
c) Verbo-nominal, nominal, verbal 
d) Nominal, verbal, verbal 

Comentário: I. O predicado é verbal, já que 
ocorre apenas verbo de ação e não há 
predicativo.  II. O predicado é verbal, já que 
ocorre apenas verbo de ação e não há 
predicativo. III. O predicado é verbal-nominal, 
pois ocorre verbo de ação “saiu” e há 
predicativo “feliz”. 

52. Assinale a alternativa em que a oração 
possui predicado verbal: 
a) O dia amanheceu cinzento. 
b) Santos Dumont foi um inventor. 
c) Os alunos ouviam a aula atentos. 
d) O futebol é uma paixão séria. 
e) O exército americano chegou ao Brasil. 

Comentário: O predicado verbal deve 
apresentar em sua estrutura apenas verbo de 
ação “chegou” e não pode haver predicativo 
do sujeito e nem do objeto. 

53. Identifique a alternativa correta quanto ao 
predicado no enunciado: “A família chamou o 
médico.”: 
a) Predicado verbo-nominal 
b) Predicado nominal 
c) Predicado verbal 
d) Nenhuma das alternativas está correta 

Comentário: Como o verbo “chamou” 
apresenta apenas ação, tem-se um predicado 
verbal.  
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54.  Ocorre predicado verbo-nominal em: 
a) A tua resposta não é verdadeira. 
b) O cão vadio virou a lata de lixo. 
c) Viraram moda os jogos eletrônicos. 
d) Todos permaneçam em seus lugares. 
e) Pensativo e triste vinha o rapaz. 

Comentário: Note que a frase apresenta um 
verbo de ação "vinha" e um predicativo do 
sujeito “triste". Por isso se tem um predicado 
verbo-nominal. 

55.  Nas frases abaixo, temos: 
I - Paulo está adoentado.   
II - Paulo está no hospital. 
a) verbal em I e II 
b) nominal em I e II 
c) verbo-nominal em I e II 
d) verbal em I e nominal em II 
e) nominal em I e verbal em II 

Comentário: I. Ocorre a presença de verbo 
de ligação “está” e o predicativo do sujeito 
“adoentado”. II. Não há verbo de ligação, pois 
não existe na frase predicativo do sujeito, logo 
temos apenas predicado verbal. O verbo 
“está” é um verbo intransitivo, pois há apenas 
adjunto adverbial. 
 
56. Identifique a alternativa em que há 
predicado nominal.”: 
a) Ela chamou o menino de bobo. 
b) Anda muito triste ultimamente. 
c) Saíram da sala felizes. 
d) Estava em casa com a mãe. 

Comentário: O verbo “andar” está como 
verbo de ligação, ligando a qualidade ao 
sujeito. Note que há um predicativo “triste” e 
um verbo de estado. 

57. Nas orações abaixo, o termo destacado é 
complemento nominal em: 
a) Determino a sua saída da sala. 
b) A conservação da biodiversidade. 
c) Tenho sido fiel ao nosso pacto. 
d) Ele reside perto de um enorme lago. 

Comentário: O complemento nominal é um 
termo preposicionado que completa três 
classes gramaticais: “o adjetivo, o advérbio ou 
o substantivo abstrato”. Note que o termo “da 
biodiversidade” está com preposição e 

completa o substantivo  “conservação”. Note 
que tal termo tem sentido passivo: A 
biodiversidade é conservada por alguém. 

58. Não há complemento nominal em: 
a) A credulidade da vítima era inabalável. 
b) Era-lhe difícil a solução do problema. 
c) Chegou cheio de problemas. 
d) Não se discuta a execução da ordem. 

Comentário: O complemento nominal quando 
ligado a substantivo abstrato deve ter sentido 
passivo, ou seja, deve receber a ação. Note 
que a vítima executa a ação de ser incrédula, 
apresentando sentido ativo e desempenhando 
função de adjunto adnominal. Quem é 
crédulo? Resposta: A vítima. Nas demais, 
ocorre complemento nominal "do problema, 
de problemas, da ordem". 

59. “[...] lançar um livro sobre o que ele chama 
de medo da felicidade.”, O termo é: 
a) Complemento nominal 
b) Adjunto adnominal 
c) Objeto indireto 
d) Objeto direto 
e) Predicativo 

Comentário: O termo “da felicidade” está 
preposicionado e completa o substantivo 
abstrato “medo”. Perceba também o sentido 
passivo do termo em destaque. Alguém que 
tem medo da felicidade. 

60. “Para os franceses, a destruição e o roubo 
das bicicletas têm(...)”? Temos: 
a) Objeto direto 
b) Objeto indireto 
c) Adjunto adnominal 
d) Complemento nominal 
e) Predicativo do objeto 

Comentário: O termo preposicionado “das 
bicicletas” completa o substantivo abstrato 
“roubo”, e não pode ser adjunto adnominal já 
que exerce valor “passivo”, pois as bicicletas 
foram roubadas. Lembre-se de que quando 
houver sent ido passivo será sempre 
complemento nominal. 

61. A alternativa em que o termo destacado é 
adjunto adnominal: 
a) “(...) ela estava muito mais viva (...)” 
b) “(...) peixe sozinho num tanque era. ” 
c) “(...) a mãe era boa para dar ideias. ” 
d) “(...) Mas ele estava sozinho. (...)” 
e) “(...) Então notou que estava cansado.” 

COMPLEMENTO NOMINAL E ADJUNTO 
ADNOMINAL
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Comentário:, Todo adjetivo ao lado do 
substantivo será adjunto adnominal, cujo 
termo deverá sempre acompanhar o 
substantivo. Note que nas demais o adjetivo 
exerce a função de predicativo do sujeito.  
 
62. Assinale a opção em que o pronome 
oblíquo funciona como adjunto adnominal: 
a) “Se alguém lhe perguntar o que é que 

você vê no seu caminho [...]” 
b) “[...] às vezes lhe passava um recado ou 

uma correspondência.” 
c) “[...] como se a visse pela última vez.” 
d) “O hábito suja os olhos e lhes baixa a 

voltagem.” 
e) “Em 32 anos, nunca lhe falei nada.” 

COMENTÁRIO: Quando os pronomes 
oblíquos “lhe, nos, vos, te, me” exercerem a 
função de pronome possessivo, eles terão a 
função sintática de adjunto adnominal: Baixa 
a voltagem DELES. 
 
63. O termo destacado NÃO exerce a função 
de adjunto adnominal: 
a) “Eu estava tão descontente ontem...” 
b) “O choro exagerado inundava...” 
c) Não reflete quem eu sou o meu rosto. 
d) Queria ter meu antigo rosto de volta. 
e) Era sábio seu desejo de autenticidade. 

Comentário: O adjunto adnominal deve 
acompanhar o substantivo; pode ocorrer com: 
“artigo, pronome, adjetivo, numeral e locução 
adjetiva”. O termo “descontente”, embora seja 
adjetivo, não acompanha o substantivo. O 
termo “descontente” exerce função de 
“predicativo do sujeito”. O adjetivo deve 
acompanhar o substantivo para exercer a 
função de adjunto adnominal. 

64. O complemento nominal está em: 
a)  “...acompanho a caça aos leitores...” 
b) “...manter um veículo em vida.” 
c) “... entrada dos jovens para a mídia...” 
d) “...se fadigam das mesmices...” 
e) “...a violência deve ser combatida pelo 
cidadãos...” 

Comentário: Complemento nominal é o 
termo que completa o sentido de uma palavra 
que não seja verbo. Assim, pode referir-se a 
substantivos, adjetivos ou advérbios, 
sempre por meio de preposição. Note que 
“aos leitores” completa o substantivo “a caça”. 

65.  Há complemento nominal me: 
a) Os pobres necessitam de ajuda. 
b) Sejamos úteis à sociedade. 
c) Os homens aspiram à paz. 
d) Os pedidos foram feitos por nós. 
e) A leitura amplia os conhecimentos. 

Comentário: Quando houver as preposições 
“ao, à” ligadas a adjetivo, substantivo ou 
advérbio, teremos um complemento nominal, 
pois haverá sempre sentido passivo. 

66.  Assinale a alternativa em que o termo 
grifado é adjunto adnominal: 
a) Sua falta 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. 

Comentário: Todo adjetivo ao lado do 
substantivo exerce função de adjunto 
adnominal. Note que o adjetivo “nacional” 
acompanha o substantivo “lambada”. 

67. A função dos termos sublinhado é: 
I. A celebração dos judeus começava... 
II. O culto aos mortos é comum a todas... 
a) Adjunto adnominal e complemento 

nominal. 
b) Advérbio de modo e complemento 

nominal. 
c) Adjunto adnominal e objeto direto. 
d) Predicativo do objeto e adjunto adnominal. 

Comentário: I. O termo "dos judeus" 
completa um substantivo abstrato e tem 
sentido "ativo": Os judeus celebram.  II. 
Quando houver a preposição "aos" ligada a 
u m s u b s t a n t i v o a b s t r a t o , t e r e m o s 
complemento nominal. 

68. A classificação correta do termo em 
destaque se encontra em: “O povo de Porto 
Feliz demonstra gratidão aos empresários.” 
a) Adjunto adnominal 
b) Objeto indireto 
c) Vocativo 
d) Adjunto adverbial 
e) Complemento nominal 

Comentário: Termo preposicionado e ligado a 
um substantivo concreto será adjunto 
adnominal. 

CLASSIFICAÇÃO DOS TERMOS
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69. Assinale a alternativa em que a função 
sintática do termo destacado está incorreta: 
a) Prefiro passarinho.  – objeto indireto. 
b)   Isso é gentil. – predicado nominal. 
c)   O passarinho voava. – sujeito. 
d) Ele ficou aborrecido.– predicativo. 

Comentário: Para que um termo seja objeto 
indireto, é necessário que ele venha 
preposicionado (seguido de preposição). O 
termo em destaque está sem preposição e 
completa o verbo transitivo direto. 

70. Observe os trechos: 
I. “E fui eu que o descobri”. 
II. “Veja, murmurava o mineiro...” 
III. “Vou-lhe mostrar...” 
Os termos sublinhadas são:  
a) Objeto direto, objeto direto, objeto direto. 
b) Objeto direto, adjunto adnominal, objeto 

indireto. 
c) Adjunto adnominal, adjunto adnominal, 

adjunto adverbial. 
d) Adjunto adnominal, adjunto adnominal, 

objeto direto. 

Comentário:  I. O “o” exerce função de objeto 
direto, pois completa o verbo “descobri”. II. O 
“o” exerce função adjunto adnominal, pois 
todo artigo exerce essa função. III. O pronome 
oblíquo “lhe” completa o verbo e por isso 
exerce função de objeto indireto, podendo ser 
trocado por "a ele”: Vou mostrar a ele. 

71. Nos períodos abaixo, os termos 
destacados exercem as seguintes funções 
sintáticas, respectivamente: 
1. Ao ódio respondo com o perdão. 
2. Teve pena de si mesmo. 
3. O povo sagraram-no herói. 
4. Meu nome será o símbolo da luta. 
a) Objeto indireto, objeto indireto pleonástico, 

predicativo do sujeito e predicativo do 
objeto. 

b) Objeto direto, complemento do verbo, 
predicativo do objeto e predicativo do 
sujeito. 

c) Objeto direto, objeto indireto pleonástico, 
predicativo do sujeito e predicativo do 
objeto. 

d) Objeto indireto, complemento nominal, 
predicativo do objeto e predicativo do 
sujeito. 

Comentário: 1. Objeto indireto, pois completa 
o sentido do verbo transitivo indireto. 2. 
Complemento nominal , pois o termo 
preposicionado completa o substantivo 

abstrato “pena". 3. Predicativo do objeto, pois 
é uma qualidade do objeto direto “ele”. 4. 
Predicativo do sujeito, pois o termo "o símbolo 
da luta" é uma qualidade ao sujeito "meu 
nome". 

72. Analisando a função sintática dos termos 
gr i fados, assinale a al ternat iva cuja 
classificação esteja correta: 
1. Informo-lhe que as duplicatas sumiram. 
2.  Fomos traídos pelos amigos. 
3. Favorece o desenvolvimento da vida. 
4. Estas peças destroem a plantação. 
a) Objeto direto, agente da passiva, objeto 

indireto, sujeito 
b) Objeto indireto, agente da passiva, objeto 

indireto, sujeito 
c) Objeto indireto, agente da passiva, objeto 

indireto, adjunto adnominal 
d) Objeto indireto, agente da passiva, 

complemento nominal, objeto direto 

Comentário: 1. Objeto indireto, pois o 
pronome "lhe" completa o verbo transitivo 
indireto. 2. Agente da passiva, pois o termo 
destacado está ligado a um verbo no 
particípio, e a frase se encontra na voz 
passiva. 3.Complemento nominal, pois está 
l i g a d o a o s u b s t a n t i v o a b s t r a t o 
"desenvolvimento" e tem sentido passivo (A 
vida é desenvolvida.). 4. Objeto direto, pois 
completa o sentido do verbo transitivo direto, 
ligando-se a ele sem o auxílio necessário da 
preposição. 

73. Os termos grifados são, na ordem: 
I. Seu filho tem confiança em você. 
II. Ela foi preparada pelas cozinheiras. 
III. Emprestei o vestido azul. 
a) Complemento nominal, agente da passiva, 

objeto direto. 
b) O b j e t o i n d i r e t o , o b j e t o i n d i r e t o , 

complemento nominal. 
c) Complemento nominal, objeto indireto, 

objeto direto. 
d) Objeto indireto, agente da passiva, objeto 

direto. 

Comentário: I. O termo “em você” completa o 
substantivo abstrato “confiança”. II. O termo 
“pelas cozinheiras” completa o verbo no 
particípio “preparada”, e note que a frase está 
na voz passiva, e sua voz ativa seria: “As 
cozinheiras preparavam a comida”.  III. O 
termo sem preposição “o vestido azul” 
completa o verbo transitivo direto, logo tem-se 
objeto direto 
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Frase: enunciado com sentido. 
Maria me ama muito. 

Frase nominal: frases formadas por palavras, 
no entanto não apresentam verbo. 
Bom dia para vocês! 

Frase verbal: é toda frase constituída em 
torno de um verbo. 
Não te amo mais. 

Oração: frase que apresenta verbo. 
Paula falou a verdade para mim. 

Período: é o conjunto de orações, ele se 
finaliza no ponto final de uma estrutura verbal. 
Ontem à noite, os alunos fizeram o dever, 
depois foram para casa. 

Período simples: frase em que ocorre a 
presença de uma oração ou locução verbal.  
Ela não veio à festa ontem. 

Período composto: frase em que ocorre a 
presença de duas ou mais orações.  
Ela não veio à festa ontem, pois estava muito 
doente. 

Parágrafo: conjunto de períodos formados 
por orações presentes em um texto.  
A fome é um problema não só do Brasil, mas 
também de vários outros países. Esse mal, 
além de causa muitas doenças, é o que mais 
mata pessoas em todo o planeta. Quem sofre 
muito com isso é o continente africano. 

DENOTAÇÃO - É o significado real da 
palavra. É o uso da palavra no seu sentido 
“próprio, literal, dicionarizado”.  

1. O presidente quebrou a perna. 
2. Construiu um muro em sua casa. 

CONOTAÇÃO - É um novo significado que a 
palavra pode adquir i r dentro de um 
determinado contexto. Na conotação, as 
palavras assumem um sentido “figurado”. 

1. O presidente quebrou sua palavra. 
2. Enfrentamos tantos muros na vida. 

1. Assinale a alternativa em que há expressão 
empregada em sentido figurado: 
a)   ...nove meses antes, ele passara algumas 
semanas fora ...  
b)  ...adormecida, nem se mexeu.  
c) “Ou seja, o bebê acende o cérebro da 
mãe...”  
d)  ...começou a treinar para isso ...  
e) ... Joel não tem qualquer dúvida sobre a 
paternidade... 

2. Assinale a alternativa que apresenta 
expressão empregada em sentido figurado: 
a) ...lembranças podem ser suprimidas de 
nosso cérebro...  
b) Se se tratasse de uma dor no ombro, ou no 
joelho, ele não hesitaria...  
c) ...já no dia seguinte, lá estava Paulo no 
Instituto...  
d) ...mas o que ele agora buscava era a 
verdade, a amarga verdade.  
e) Foi ao Instituto, falou com a secretária...  

3. Assinale o trecho do texto em que foi 
empregada a linguagem denotativa: 
a) “Mantive um laço estreito com esse 
universo [...]”. 
b) “[...] durmo de janelas e cortinas abertas, 
para sentir a respiração do mundo”. 
c) “Assaltantes explodem bancos em cidades 
do interior antes tranquilas”. 
d) “Migalhas humanas soterradas por 
maldade e frieza [...]”. 
e) “[...] a velha mãe se manifesta em 
estertores que podem ser apenas normais  

4. Marque a alternativa que apresenta, na 
parte destacada, expressão em sentido 
figurado: 
a) Quando, porém, abriu a porta da sala... 
b) Com suas previsões o senhor está 
brincando com fogo. 
c) …Asdrúbal entregou-lhe o dinheiro todo 
que recebera… 
d) Ele faliu e depois se matou. 
e) “Vai arrebentá-la com um tiro”, pensou… 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

ELEMENTOS DO TEXTO

SENTIDO DENOTATIVO E CONOTATIVO

EXERCÍCIOS
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5. Há emprego do sentido figurado das 
palavras em: 
a) ...os brasileiros estão entre os povos mais 
felizes. 
b) No ranking geral, os suíços ocupam o 
primeiro lugar. 
c) Os brasileiros dão mais importância às 
relações sociais... 
d) Como ser pontual se o trânsito é um 
pesadelo... 
e) ...não se pode confiar no serviço público? 

6. Assinale a alternativa em que há uma 
expressão em sentido figurado: 
a) Ambas as baterias podem ser carregadas 
em simples tomadas domésticas... 
b) ...destinam-se a reduzir o esforço físico do 
ciclista nas ladeiras. 
c) ...a criação de sistemas de aluguel de 
bicicletas a baixo custo. 
d) Um dos mais famosos é o Batman. 
e) No primeiro espinho, ele desiste de lutar. 

7. Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque está empregado em sentido 
figurado: 
a) ...recordes de congestionamento tornam 
evidente o que ninguém queria ver… 
b)...é preciso tirar automóveis dos 17 mil km 
de ruas e avenidas de São Paulo. 
c) ...(um quarto das meninas entram em 
colapso diariamente). 
d) Seria preciso triplicá-los, mas com projetos 
audaciosos… 
e) ...milionárias desapropriações ocorreram... 

8. Há linguagem figurada apenas em: 
a)“A coitada começou a explicar, aos soluços:” 
b)“A frase do Pedro Bandeira completa 
perfeitamente o caso, e vice-versa.” 
c) “O auditório aplaudiu de pé aquela história.” 
d) “O que era então? E foi aí que veio a 
bomba.” 

9. Assinale a alternativa em que haja 
linguagem figurada:  
a) criança devoradora de história.  
b) o livro esteve comigo ontem de tarde.  
c) ela toda era pura vingança, chupando balas 
com barulho.  
d) sentia as olheiras sob os meus olhos 
espantados. 

10. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado apresenta linguagem denotativa: 
a) A última grande radiografia do ensino 
público brasileiro… 

b) …é ainda maior do que essa fatia a dos 
que não sabem o mais básico… 
c) …reforça o abismo que nos separa dos 
melhores do mundo na sala de aula. 
d) 57% dos estudantes têm o conhecimento 
esperado… 
e) …conjunto de municípios que emerge do 
lamaçal de notas vermelhas. 

GABARITO  

1 2 3 4 5

C D C B D

6 7 8 9 10

E C D A D
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Mesmo que o texto seja um mero exercício escolar, antes de construí-lo, é necessário saber para 
quem ele é redigido. O tipo de receptor determina a forma de sua mensagem. Um panfleto 
dirigido a crianças precisa ter uma linguagem fácil, direta, sem rebuscamento; já uma monografia, 
dirigida a um público especializado, permite que o redator abuse de termos técnicos, ou seja, 
cada texto tem uma finalidade e um público alvo. Mas, em qualquer situação, a simplicidade 
sempre é recomendada.  

Linguagem Rebuscada 
O Governo, por meio de sua Carta Magna, já tornou perfunctórios os processos de 
privatização, como se o exício do fulgor estatal na economia não obstasse ao desenvolvimento. 

Linguagem Simples 

O Governo, por meio de sua Constituição, já tornou comuns os processos de privatização, 
como se a queda da influência estatal na economia não impedisse ao desenvolvimento. 

Para você melhorar a propriedade vocabular dos seus textos, separei alguns casos para você 
compreender melhor. Procure evitá-los no decorrer de seu texto. As segundas frases estão 
corretas; já as primeiras estão erradas. 

1. Emprego de clichês (frases feitas) 
✓ O governo precisa dar a volta por cima para vencer este problema. 
✓ O governo precisa superar essa dificuldade para vencer este problema. 

✓ Ele não vestiu a camisa para trabalhar na empresa. 
✓ Ele não se dedicou para trabalhar na empresa. 

2. Locuções verbais excessivas e desnecessárias 
✓ Vou mandar os documentos pelo email.  
✓ Enviarei os documentos pelo email. 

✓ O aluno estava lendo o livro na rua. 
✓ O aluno lia o livro na rua. 

3.  Palavras fora do sentido próprio 
✓ Ele viu o filme ontem.  
✓ Ele assistiu ao filme ontem. 

✓ Não tem vagas nesta empresa.  
✓ Não há vagas nesta empresa. 
4.  Gírias ou jargão 
✓ Muitos jovem gostam de pelada no final de semana.  
✓ Muitos jovens gostam de futebol no final de semana. 

Após o diagnóstico, o médico prescreveu um remédio para o paciente. 

PROPRIEDADE VOCABULAR
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Após o resultado, o medico receitou um remédio para o paciente. 

5.  Palavras grafadas erradamente 
✓ A muitas vagas nesta escola.  
✓ Há muitas vagas nesta escola. 

✓ Todos somos previlegiados em viver no Brasil. 
✓ As pessoas são privilegiadas em viver no Brasil. 

6.  Sentido conotativo (figurado) 
✓ Os professores recebem um salário de mendigo. 
✓ Os professores recebem um salário insuficiente. 

7.  Repetição de palavras e conectivos. 
✓ Maria não veio, a Maria estava doente.  
✓ Maria não veio, pois estava doente. 

✓ O garoto não veio à aula, pois a mãe do garoto falou que o garoto está doente. 
✓ O garoto não veio à aula, pois a mãe dele falou que ele estava doente. 

8.  Palavras difíceis e pouco conhecidas 
✓ Há bastante discrepância.  
✓ Há bastante diferença. 

✓ A insipiência do docente o fez esmorecer. 
✓ A falta de sabedoria do professor o fez desanimar. 

9. Palavras difíceis e pouco conhecidas 
✓ Hodiernamente, ele viaja pouco. 
✓ Atualmente, ele viaja pouco. 

✓ Destarte, todos somos filhos de Deus. 
✓ Assim, todos somos filhos de Deus. 

O bom texto é escrito de forma clara e objetiva, portanto, você deve procurar empregar os termos 
corretos de acordo com o contexto. Não é aconselhável empregar vocábulos desconhecidos ou 
pouco usados. Sempre procure empregar palavras que contribuem para a clareza do texto por 
mais simples que elas sejam. 
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1. Substitua, com adaptações, os verbos destacados por outros verbos mais precisos, conforme 
o contexto da frase: 

Exemplo: 
Não têm problemas em nosso país. 
Não há problemas em nosso país. 
Não existem problemas em nosso país. 

A) Os deputados estavam muito nervosos na reunião. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

B) O presidente estava de camisa listrada no evento ontem: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

C) A economia brasileira está em uma fase muito boa. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

D) Falar mal dos amigos é uma coisa reprovável. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

E) Não estava ninguém na empresa comigo. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

F) O prefeito fez várias obras durante o ano. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

G) Não saiu com ela por uma série de coisas. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

H) O escritor Machado de Assis fez vários romances durante sua vida. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

I) Eles ontem fizeram vinte anos de idade. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

J) Meus filhos fazem medicina na USP. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

K) Os vizinhos viram o acidente de carro. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

L) Aquele médico foi ver o doente que estava muito mal. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

EXERCÍCIOS DE PROPRIEDADE VOCABULAR
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M) O professor viu que alguém estava com certeza por perto. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

N) No caixa, têm ainda R$200.00 para investir na empresa. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
O) Minha tia teve por muitos anos um cargo importante. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

P) Após muito trabalho, chegou a ter o lugar de chefe na empresa. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

Q) O governo teve maus momentos durante a reunião. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

R) Os técnicos puseram sérias dúvidas ao projeto apresentado pelo professor. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

S) Apareceram vários problemas durante o evento. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

T) O professor pediu que puséssemos essa frase em inglês.  
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

U) Não quero que ponha mais sal em minha comida. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 

2. O texto abaixo se encontra com problemas quanto à propriedade vocabular. Portanto, 
reescreva-o, eliminando as gírias, os clichês (frases feitas) e a imprecisão vocabular: 

Em todos os cantos do Brasil, as pessoas vêm sofrendo com a falta de honestidade. É 
necessário que as pessoas cheguem a um denominador comum em suas ideias para que nós 
possamos viver melhor. Outrossim, é notório que muitas coisas vão precisar ser resolvidas afim 
de que muitos problemas sejem eliminados de uma vez por toda. As pessoas estão tristes com 
tanta roubalheira e corrupção na área pública, pois muita grana é desperdiçada, e os corruptos 
não são castigados pela justiça. Diante dos fatos acima supracitados, precisamos colocar os 
pingos nos "is".  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Reescreva o texto abaixo retirando os clichês 
a) Nos dias de hoje, o ser humano não tem piedade da natureza, está desmatando nossas 
reservas naturais sem pensar no amanhã. É preciso que a população se conscientize para dar 
um basta nesse processo que já vem acontecendo há muitos anos, pois, sem a natureza, não 
haverá futuro para nossos filhos e netos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b) Hoje em dia, todos somos reféns da insegurança e do medo, pois a violência tem atingido 
proporções assustadoras. Nossos governantes precisam se mobilizar para proteger o cidadão, 
mas os políticos são todos corruptos, não se importam com o bem-estar do povo. As autoridades 
precisam investir mais dinheiro na segurança pública, pois só assim essa chaga da sociedade 
chamada “violência”, será combatida. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

c) No mundo em que vivemos, a falta de gentileza entre as pessoas está cada vez maior. Nos 
dias de hoje, as pessoas estão cada vez menos humanas e mais solitárias, e a falta de amor 
entre os seres humanos é enorme. As pessoas precisam se conscientizar de que vivemos em 
sociedade, precisamos uns dos outros, senão ficaremos isolados no universo. É preciso pensar 
positivo e acreditar que um dia nos tornaremos pessoas melhores, afinal de contas, a esperança 
é sempre a última que morre. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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1. Análise Sintática: estuda a divisão dos 
termos dentro de um período e a função 
desempenhada por ele, podendo ser: sujeito, 
complemento verbal, predicativo, predicado, 
termos acessórios, adjunto adverbial. 

2. Frase: é qualquer enunciado que 
apresenta sentido completo em um contexto: 
✓Bom dia! 
✓Eu amo você. 

3. Frase Nominal: é toda frase que não 
apresenta verbo: 
✓Oi! Bom dia. 
✓Querido, parabéns! 

4. Frase verbal: apresenta verbo em sua 
estrutura: 
✓O aluno chegou. 
✓Eu estudo português. 

5. Oração: frase que apresenta verbo em sua 
estrutura: 
✓O aluno chegou. 
✓Não falarei nada agora. 

6. Período: é o início da frase ao ponto final, 
apresentando sempre verbo: 
✓O menino estudou hoje. 
✓Estava lendo o livro. 

7. Período Simples: é o período que 
apresenta apenas uma oração, ou seja, um 
verbo ou também locução verbal: 
✓O aluno chegou. 
✓Ele vai estudar comigo português. 

8. Período Composto: é o período em que 
há duas ou mais orações: 
✓O menino estudou e trabalhou hoje. 
✓Quero estudar, depois passear. 

9. Sujeito: é palavra que flexiona o verbo, 
podendo praticar ação ou não:  
✓Os jovens compraram o carro. 
✓Comprou-se o livro. 
✓Tudo cura o tempo. 

 
 
 

 
10. Sujeito Simples: apresenta apenas um 
núcleo que flexiona o verbo: 
✓As mulheres são muito especiais.A 
professora de química e de física chegou. 

11. Sujeito Composto: apresenta dois ou 
mais núcleos que flexionam o verbo: 
✓As mulheres e as crianças sofrem muito. 
✓Alunos e alunas não compareceram. 

12. Sujeito Indeterminado: é quando o 
sujeito se esconde no verbo por meio do 
pronome reto “eles” ou quando há o índice de 
indeterminação do sujeito “se”: 
✓Falaram muito de você. 
✓Precisa-se de alunos. 

13. Oração sem Sujeito: ocorre com verbos 
impessoais, isto é, verbos que não aceitam 
sujeito, ocorrendo com o verbo “haver”, no 
sentido de “existir”; “fazer”, no sentido de 
tempo, verbos que exprimam fenômeno da 
natureza: “nevar, chover, ventar”, ou verbos 
que indicam datas e horas como o verbo 
“ser”.  
✓Havia 10 pessoas na festa. 
✓Faz 10 anos. 
✓Hoje é dia 25 de abril. 
✓Ventou a semana toda. 

14. Sujeito Oculto, Elíptico ou Desinencial: 
ocorre com os pronomes oblíquos retos “eu, 
tu, ele, nós, vós” quando se escondem no 
verbo: 
✓Saímos ontem para o cinema. 
✓Falei tudo, mas não acreditou. 

15. Sujeito Paciente: ocorre quando a frase 
se encontra na voz passiva analítica ou 
sintética: 
✓A casa foi destruída pelo fogo. 
✓O lixo foi derrubado pelo cachorro. 

16. Sujeito Oracional: ocorre quando uma 
oração desempenha a função de sujeito sobre 
outra oração:  
✓É necessário amar as pessoas. 
✓É bom que ele estude mais. 

17. Predicado: é tudo que sobra quando se 
retira o sujeito da frase, isto é, tudo que se 
declara sobre o sujeito:  
✓O aluno chegou à escola. 
✓Chegaram à escola os alunos. 

TERMOS GRAMATICAIS

SINTAXE
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18. Predicado Verbal: constitui-se de verbos 
que expressam ação:  
✓Eles saíram da sala. 

19. Predicado Nominal: é quando há verbos 
de ligação e um predicativo: 
✓Ela está feliz. 
✓Os meninos permanecem atentos. 

20. Predicado Verbo-Nominal: é quando  
apresenta verbos de ação e também um 
predicativo do sujeito ou do objeto: 
✓Eles saíram felizes da sala. 
✓Chamaram o menino de bolo. 

21. Verbos De Ligação: são verbos que 
apresentam predicativo do sujeito e denotam 
estado, permanência, transformação: ser, 
estar, ficar, parecer, permanecer, andar, 
virar, tornar-se, continuar, viver, acabar: 
✓Ela ficou triste ontem. 
✓Ele vive feliz com os filhos. 

22. Verbos Intransitivos: são verbos que 
apresentam sentido completo: sair, morrer, 
chorar, rir, acontecer, chegar, ir:  
✓Dois jovens chegaram ao evento. 
✓Morreram de raiva na festa. 

23. Verbos Transitivos: é quando os verbos 
precisam de um complemento verbal na frase:  
✓Precisamos de você hoje. 
✓Quero o livro de português. 

24. Verbos Transitivos Diretos: são verbos 
que requerem complemento sem o auxílio de 
preposição: 
✓Paula comprou o carro. 
✓Quero os livros de português. 

25. Verbos Transitivos Indiretos: precisam 
de complemento ligado por meio de uma 
preposição obrigatória: 
✓Precisamos de você hoje. 
✓Refiro-me ao professor. 

26. Verbos Transitivos Diretos e Indiretos: 
são verbos que apresentam, ao mesmo 
tempo, dois complementos: um sem a 
prepos ição e out ro com prepos ição 
obrigatória: 
✓Ela perdoou a dívida ao homem. 
✓Diga à mulher tudo. 

27. Complementos Verbais: são termos que 
completam o verbo com ou sem o auxílio de 
preposição, podendo ser objeto direto ou 
indireto: 

✓Precisamos de você hoje. 
✓Compramos o livro. 
28. Objeto Direto: termo que completa o 
verbo sem o auxílio de preposição: 
✓Paula comprou o carro. 
✓Sei a verdade. 

29. Objeto Direto e Indireto Pleonástico: 
ocorre quando se repete o objeto por meio de 
pronomes oblíquos átonos como: “lhe, me, o, 
a, lo, la, no, na”: 
✓O carro, eu o comprei. 
✓Ao homem, eu lhe perdoei. 

30. Objeto Indireto: termo que completa o 
verbo por meio de preposição (à, de, com, 
em, para, ao...): 
✓Precisamos de você hoje. 
✓Refiro-me ao professor jovem. 
✓Falou para ele ontem. 

31. Complemento Nominal: é o termo que 
completa o adjetivo, o substantivo abstrato ou 
o advérbio por meio de uma preposição: 
✓O medo de escuro é comum. 
✓Estou feliz com a vida. 
✓Estava muito longe de casa. 

32. Predicativo: é uma qualidade atribuída ao 
sujeito ou ao objeto: 
✓Paula está feliz. 
✓Comprei um carro muito bonito. 
 
33. Predicativo do Sujeito: é a qualidade 
atribuída ao sujeito da oração: 
✓Paula está feliz. 
✓Felizes estavam os professores. 

34. Predicativo do Objeto: é a qualidade 
atribuída aos complementos verbais “objeto 
direto ou indireto”: 
✓Comprei um carro muito bonito. 
✓Chamaram-lhe de bobo. 

35. Adjunto Adnominal: é o termo que 
acompanha o substantivo, podendo ser: 
artigo, numeral, adjetivo, pronome ou locução 
adjetiva: 
✓Minha tia gosta de carne de boi. 
✓A garota falou duas vezes. 
✓Lindas mulheres chegaram. 

36. Adjunto Adverbial: é o termo que 
modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio 
advérbio, apresentando uma circunstância de 
intensidade, modo, lugar, tempo, negação, 
certeza, dúvida, companhia, instrumento: 
✓Saímos ontem. 
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✓Falaram muito dele. 
✓Quero estudar com ele. 
✓Talvez ele não vá. 
✓Cortou-se com a faca. 

37. Agente da Passiva: é o  termo seguido 
das preposições “por, pelo ou de” ligado a 
um verbo no particípio, indicando a voz 
passiva analítica: 
✓A casa foi destruída pelo fogo. 
✓A casa foi cercada de ladrões. 
✓Isso foi feito por mim. 

38. Vocativo: termo que indica na frase a 
pessoa ou a coisa com que falamos e vem 
sempre separado por vírgula: 
✓Não irei, meu pai. 
✓Deus, eu amo você. 

39. Aposto: termo que explica, esclarece, 
resume o substantivo:  
✓Meu pai, homem honesto, morreu novo. 
✓Conheço o Brasil - país muito lindo. 
✓Quero tudo: livros, canetas, lápis. 

40. Verbos Impessoais: são verbos que não 
apresentam sujeito, ocorrendo com os verbos 
“haver”, no sentido de existir; “fazer”, no 
sentido de tempo; “verbos com ideia de 
fenômenos da natureza”; “ser”, quando no 
sentido de horas e datas: Havia 10 pessoas 
na festa. 
✓São 10h agora. 
✓Havia muitas alunas lá. 
✓Faz 5 dias que ele se foi. 
✓Nevou durante o inverno. 
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Reflexão 

Tudo indica que Jesus Cristo está voltando para buscar aqueles que o reconheceram 
com único e suficiente salvador. Basta olhar para todos os problemas pelos quais o 
mundo vem passando: guerras, epidemias, fome, doenças, falta de amor, 
comercialização da palavra de Deus... Quero que você saiba que Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. 

Por mais que você não acredite em mim, isso não mudará nada; pode me chamar de 
"doido", que eu não deixarei de lhe dizer que você é importante e que depois deste 
mundo há outro mundo para aqueles que reconheceram Jesus Cristo como seu 
salvador. Parece surreal, entretanto tudo que a palavra de Deus falou está acontecendo 
ou já aconteceu. Como amo você, não poderia deixar de lhe falar sobre isso. 

Se você já acreditou em Deus e hoje não acredita mais, você tem mais uma chance de 
voltar para os caminhos dele; não a jogue fora. Muitas vezes culpamos Deus pela morte 
de uma pessoa querida; pela falta de oportunidade ou por uma doença; todos estamos 
sujeitos aos problemas e dificuldades neste mundo; e o próprio ser humano é causador 
de quase todos seus problemas: somos maus em nossa própria natureza. 

Você é muito importante para Deus; quantas ações boas você já recebeu dele:? A vida, 
o alimento, as amizades, a família e, em especial, a morte de Cristo na cruz para lhe dar 
a chance de  ser salvo. 

Ore comigo agora: 

Deus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do Senhor na minha vida; peço 
neste momento que transforme minha vida, pois lhe dou total direito de entrar na minha 
vida e mudá-la conforme o seu querer; quero ser uma nova pessoa e gostaria que 
tirasse todo mal que há em mim: mágoa, ódio, tristeza, depressão, angústia... Ajude-me 
a ser mais forte  para que eu possa fugir do pecado. Entrego ao Senhor minha vida, 
declarando com meu lábios e confessando com meu coração. Amém. 
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