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SINTAXE: 
 

666. Na oração: “Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha”, o 

núcleo do sujeito é: 

 

a) todos;  

b) fazenda;  

c) vizinha; 

d) vaqueiros; 

e) pressas. 

 

667. Assinale a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado: 

 

a) chegaram, de manhã, o mensageiro e o guia (sujeito composto); 

b) fala-se muito neste assunto (sujeito indeterminado); 

c) vai fazer frio à noite (sujeito inexistente); 

d) haverá oportunidade para todos (sujeito inexistente); 

e) não existem flores no vaso (sujeito inexistente). 

 

668. Em “Éramos três velhos amigos, na praia quase deserta”, o sujeito desta oração é: 

 

a) subentendido; 

b) claro, composto e determinado; 

c) indeterminado; 

d) inexistente; 

e) claro, simples e determinado. 

 

669. Marque a oração em que o termo destacado é sujeito: 

 

a) houve muitas brigas no jogo; 

b) Ia haver mortes, se a polícia não interviesse; 

c) faz dois anos que há bons espetáculos; 

d) existem muitas pessoas desonestas; 

e) há muitas pessoas desonestas. 

 

670. Indique a única frase que não tem verbo de ligação: 

a) o sol estava muito quente; 

b) nossa amizade continua firme; 

c) suas palavras pareciam sinceras; 

d) ele andava triste; 

e) ele andava rapidamente. 

 

671. Considere a frase: “Ele andava triste porque não encontrava a companheira”, os 

verbos grifados são respectivamente: 

 

a) transitivo direto - de ligação; 

b) de ligação - intransitivo; 

c) de ligação - transitivo - indireto; 

d) transitivo direto - transitivo indireto; 

e) de ligação - transitivo direto. 
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672. Na praça deserta um homem caminhava - o sujeito é: 

 

a) indeterminado;  

b) inexistente;  

c) simples; 

d) oculto por elipse; 

e) composto. 

 

673. Na oração: “Anunciaram grandes novidades” – o sujeito é: 

 

a) simples;  

b) composto;. 

c) indeterminado; 

d) elíptico; 

e) inexistente 

 

674. “O toque dos sinos ao cair da noite era trazido lá da cidade pelo vento”. O termo 

grifado é: 

 

a) sujeito; 

b) objeto direto; 

c) objeto indireto; 

d) complemento nominal; 

e) agente da passiva. 

 

675. “Eu andava satisfeito com o mundo e comigo mesmo”, o período é: 

 

a) simples; 

b) composto por coordenação; 

c) composto por subordinação; 

d) composto por coordenação e subordinação; 

e) composto de duas orações. 

676. Na oração “Mestre Reginaldo, o impoluto, é uma sumidade no campo das 

ciências” - o termo grifado é: 

 

a) adjunto adnominal; 

b) vocativo; 

c) predicativo; 

d) aposto; 

e) sujeito simples. 

 

677. Na expressão: “por todos era apedrejado o Luizinho”, o termo grifado é: 

 

a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) sujeito; 

d) complemento nominal; 

e) agente da passiva. 
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678. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual? 

a) Meu pensamento é subordinado ao seu. 

b) Você não deve faltar ao encontro. 

c) Irei à sua casa amanhã. 

d) Venho da cidade às três horas. 

e) Voltaremos pela rua escura ... 

 

679. Assinale a alternativa em que o termo grifado é adjunto adnominal: 

a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. 

b) Ela é uma fera maluca. 

c) Ela é maluca por lambada nacional. 

d) Não tenho medo da louca. 

e) O amor de Deus é o primeiro mandamento. 

 

680. Em “a linguagem do amor está nos olhos” – os termos grifados são 

respectivamente: 

 

a) complemento nominal e predicativo do sujeito; 

b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito; 

c) adjunto adnominal e objeto direto; 

d) complemento nominal e adjunto adverbial; 

e) adjunto adnominal e adjunto adverbial. 

 

681. “Diga ao povo que fico” é um período: 

 

a) simples; 

b) composto por coordenação; 

c) composto por subordinação; 

d) composto por coordenação e subordinação; 

e) composto de três orações. 

 

682. “Saúde e felicidade são as minhas aspirações na vida” – nessa expressão o sujeito 

é: 

a) simples; 

b) composto; 

c) indeterminado; 

d) oculto; 

e) oração sem sujeito. 

 

683. Na expressão: “Ordem e progresso, esse é o nosso lema” – o sujeito é: 

 

a) simples;  

b) composto;  

c) indeterminado; 

d) oculto; 

e) inexistente. 
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684. Já na expressão “O prefeito Odorico nomeou Dirceu Borboleta ajudante de ordens” 

– as palavras grifadas funcionam como: 

 

a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) predicativo do sujeito; 

d) aposto; 

e) predicativo do objeto 

 

685. O verbo de “confio este carro à distinção dos senhores passageiros” é: 

 

a) transitivo direto; 

b) transitivo indireto; 

c) transitivo direto e indireto; 

d) intransitivo; 

e) de ligação. 

 

686. Em: “Era inverno e fazia frio” – há duas orações cujos sujeitos são 

respectivamente: 

 

a) inexistente e indeterminado; 

b) indeterminado e inexistente; 

c) inexistente e inexistente; 

d) indeterminado e indeterminado; 

e) N. R. A. porque ambos são compostos. 

 

687. Qual o período simples? 

 

a) Encontrará, talvez, no caminho da vida, asperezas, ingratidões, grosserias, injustiças, 

brutalidades. . .; 

b) Quem sabe se não encontrará inimigos cruéis e “amigos” pérfidos; 

c) Dorme, dorme meu anjinho, que a “Mamã” vela por ti...; 

d) Ela defende-o e protege-o; 

e) Faz cinco anos que o procuro. 

 

688.Confiamos no futuro 

 

Desconhecemos as coisas do futuro. 

Temos confiança no futuro 

- Nas expressões acima, os termos grifados funcionam respectivamente, como: 

 

a) objeto indireto; adjunto adnominal; complemento nominal; 

b) objeto indireto; complemento nominal; objeto indireto; 

c) objeto indireto; objeto indireto; complemento nominal; 

d) objeto direto; adjunto adnominal; objeto indireto; 

e) objeto direto; sujeito; complemento nominal. 
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689. Em: “faz anos que não chove no sertão” – há duas orações com sujeito: 

a) simples;  

b) composto;  

c) indeterminado; 

d) inexistente; 

e) elíptico. 

 

690.Em: “pediram-me papai e mamãe que eu fosse mais audacioso”: 

 

a) o sujeito da primeira oração é simples e o da segunda é inexistente; 

b) o sujeito da primeira oração é composto e o da segunda, é simples; 

c) o sujeito da primeira oração é indeterminado e o da segunda, inexistente; 

d) o sujeito da primeira oração é inexistente e o da segunda indeterminado; 

e) o sujeito da primeira oração é composto e o da segunda inexistente. 

 

691. Em: “À boca da noite a cata-piolhos rezava baixinho...”, o sujeito é: 

 

a) simples;  

b) composto;  

c) indeterminado; 

d) inexistente; 

e) oculto. 

 

692. Em qual das alternativas o verbo grifado é de ligação? 

 

a) Quando você pára, eu continuo. 

b) Amélia continua mulher de verdade. 

c) Esta “droga” de relógio não anda. 

d) Andei dois quilômetros a pé. 

e) Nos primeiros dias aprendi as notas musicais. 

 

693. 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) III - IV - V - II; 

e) I - II - IV. 

 

694. Dentre as orações abaixo, uma tem sujeito indeterminado. Qual? 

 

a) A nossa casa parecia uma arca de Noé. 

b) Não iria além de um vice-campeonato. 

c) As águas trafegam furiosas. 

d) Atropelaram um boi lá na gentil. 

e) No lugar só ficou a surpresa. 
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695. Na oração: “Diziam que ele era igualzinho a meu pai”, o sujeito da primeira oração 

é: 

a) simples;  

b) composto;  

c) indeterminado; 

d) inexistente; 

e) oculto. 

 

696. Dê a função sintática do elemento grifado: “Mestre Cupijó, ouviu-se há dias a sua 

grande obra”. 

 

a) adjunto adnominal;  

b) sujeito;  

c) vocativo; 

d) aposto; 

e) objeto direto. 

 

697. Em: “o homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade de uma morte natural...”, 

a expressão grifada é: 

 

a) adjunto adnominal; 

b) adjunto adverbial; 

c) complemento nominal; 

d) agente da passiva; 

e) sujeito. 

 

698. “Ué, gente: vocês ainda não foram pra sala?!” – o sujeito: 

 

a) simples;  

b) composto;  

c) indeterminado; 

d) inexistente; 

e) oculto. 

 

699. Em: “Bebe que é doce, papai” – a palavra grifada funciona como: 

 

a) sujeito;  

b) aposto;  

c) vocativo; 

d) adjunto adverbial; 

e) adjunto adnominal. 

 

700. No período: “O vento é morno, faz carícias, brinca nas árvores e foge para as 

montanhas.” – encontramos: 

 

a) 4 orações coordenadas assindéticas; 

b) 4 orações subordinadas substantivas; 

c) 4 orações coordenadas sindéticas; 

d) 3 orações coordenadas assindéticas e 1 sindética; 

e) 3 orações coordenadas assindéticas e 1 subordinada. 
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701.No período:” Arrumarei uma namorada ou beberei três litros de mel de abelha”. 

A segunda oração é coordenada sindética: 

 

a) aditiva;  

b) adversativa;  

c) alternativa; 

d) explicativa; 

e) conclusiva. 

 

702. Em “o paquerador inveterado teria de correr ou seria estrangulado pelo namorado 

ciumento” - a segunda oração é coordenada: 

a) assindética; 

b) sindética aditiva; 

c) sindética adversativa; 

d) sindética explicativa; 

e) sindética alternativa. 

 

703.Na Manchete de Jornal “Motorista vira porco no telégrafo -a palavra motorista 

funciona, respectivamente, como: 

 

a) sujeito e aposto; 

b) núcleo do sujeito e vocativo; 

c) sujeito e núcleo do sujeito; 

d) sujeito e agente da passiva; 

e) N.R.A. 

 

704. Até o Diabo, quando está satisfeito, é boa pessoa. Quanto mais próxima está a 

Europa, mais negra é a noite. A proporção que os alunos entregavam as provas, o 

professor as ia corrigindo. As orações grifadas nos períodos acima classificam- se, 

respectivamente como orações subordinadas: 

 

a) adverbial temporal – adverbial proporcional – adverbial proporcional; 

b) adjetiva restritiva – adverbial proporcional – adverbial proporcional; 

c) adjetiva restritiva – adverbial temporal – adverbial proporcional; 

d) adverbial temporal – adverbial final – adverbial proporcional; 

e) adverbial temporal – adverbial final – adverbial proporcional. 

 

 

 

 

 

705. Considere a frase “Ele andava triste porque não encontrava a companheira” – os 

verbos grifados são respectivamente: 

 

a) transitivo direto - de ligação; 

b) de ligação - intransitivo; 

c) de ligação - transitivo indireto; 

d) transitivo direto - transitivo indireto; 

e) de ligação - transitivo direto. 
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706. Indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva: 

 

a) A casa foi construída por nós. 

b) O presidente será eleito pelo povo. 

c) Ela será coroada por ti. 

d) O avô era querido por todos. 

e) Ele foi eleito por acaso. 

 

707. Em: “A terra era povoada de selvagens”, o termo grifado é: 

 

a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) agente da passiva; 

d) complemento nominal; 

e) adjunto adverbial. 

 

708. Em: “Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio”, os 

termos grifados são respectivamente: 

 

a) objeto direto – objeto direto; 

b) predicativo do sujeito – adjunto adnominal; 

c) adjunto adverbial – objeto direto; 

d) adjunto adverbial – adjunto adnominal; 

e) objeto indireto – objeto direto. 

 

709. Assinale a alternativa correta: “para todos os males, há dois remédios: o tempo e o 

silêncio”, os termos grifados são respectivamente: 

 

a) sujeito – objeto direto; 

b) sujeito – aposto; 

c) objeto direto – aposto; 

d) objeto direto – objeto direto; 

e) objeto direto – complemento nominal. 

 

710. “Usando do direito que lhe confere a Constituição”, as palavras grifadas exercem a 

função respectivamente de: 

a) objeto direto – objeto direto; 

b) sujeito – objeto direto; 

c) objeto direto – sujeito; 

d) sujeito – sujeito; 

e) objeto direto – objeto indireto. 

 

711. “Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol”. Nessa frase o sujeito de “fez”? 

 

a) o prêmio; 

b) o jogador; 

c) que; 

d) o gol; 

e) recebeu. 
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712. Assinale a alternativa correspondente ao período onde 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 hoje cedo de sua aprovação. 

 

713. Em: “Cravei-lhe os dentes na carne, com toda a força que eu tinha”, a palavra 

“que” tem função morfo-sintática de: 

 

a) pronome relativo – sujeito; 

b) conjunção subordinada – conectivo; 

c) conjunção subordinada – complemento verbal; 

d) pronome relativo – objeto direto; 

e) conjunção subordinada – objeto direto. 

 

714. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento 

nominal: 

 

a) a curiosidade do homem incentiva-o a pesquisa; 

b) a cidade de Londres merece ser conhecida por todos; 

c) o respeito ao próximo é dever de todos; 

d) o coitado do velho mendigava pela cidade; 

e) o receio de errar dificultava o aprendizado das línguas. 

 

715. Amanhã, sábado, não sairei de casa”, a palavra grifada, funciona como: 

 

a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) agente da passiva; 

d) complemento nominal; 

e) aposto. 

 

716. “E não se diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da 

poética contemporânea”. O termo grifado desempenha a função de: 

 

a) objeto direto; 

b) sujeito; 

c) adjunto adnominal; 

d) complemento nominal; 

e) objeto indireto. 

 

717. “O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo” “O sol brilhou um 

pouquinho pela manhã” Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se 

como: 

a) nominal – verbo nominal; 

b) verbal – nominal; 

d) verbo-nominal – nominal; 

e) verbo-nominal – verbal. 
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718. É exemplo de predicado verbo-nominal: 

 

a) cuspi no chão com um nojo desgraçado; 

b) o corpo me doía todo; 

c) Estela se sentou na cama assustada; 

d) E ele saiu correndo com os pés descalços; 

e) Chico Sena morreu. 

 

719. Em: “o professor entrou atrasado” 

a) o verbo é intransitivo e o predicado é nominal; 

b) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal; 

c) o verbo é de ligação e o predicado é nominal; 

d) o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal; 

e) o verbo é transitivo indireto e o predicado é verbal. 

 

720. Na expressão “. . . chamei Armando Nogueira de carioca . . .” encontramos no 

predicado pela ordem: 

 

a) objeto direto e objeto indireto; 

b) objeto direto e predicativo; 

c) objeto indireto e adjunto adnominal; 

d) objeto indireto e predicativo; 

e) objeto direto e adjunto adverbial. 

 

721. “Minha terra é pindorama, de Palmares sempre em flor ! 

 

a) o predicado é nominal e o verbo é de ligação; 

b) o predicado é verbal e o verbo é intransitivo; 

c) o predicado é verbal e o verbo é de ligação; 

d) o predicado é verbo-nominal e o verbo é transitivo direto e indireto; 

e) o predicado é nominal e o verbo é intransitivo. 

 

722. Assinale a frase em que há sujeito inexistente: 

a) compram-se jornais velhos; 

b) nada se entendeu de suas palavras; 

c) chama-se José o sacerdote; 

d) choveu muito tomate aqui; 

e) é noite. 

 

723. “Em o Brasil foi descoberto pelos portugueses”, o termo grifado é: 

 

a) objeto direto;  

b) sujeito;  

c) agente da passiva; 

d) adjunto adverbial; 

e) aposto 

 

724. Em “Nunca, respondeu ela abanando a cabeça”, o termo grifado é: 

 

a) objeto direto;  
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b) sujeito;  

c) agente da passiva; 

d) adjunto adverbial; 

e) aposto. 

 

725. “Amo essas montanhas, uma a uma, com exceção apenas do morro do Cantagalo, 

cujo volume é desagradável e pesado”, o termo grifado é: 

 

a) aposto; 

b) objeto indireto; 

c) objeto direto; 

d) adjunto adverbial; 

e) predicativo do objeto. 

 

726. Em “Meu maior desejo é que ela volte logo”, a oração grifada exerce a função 

sintática de: 

 

a) sujeito; 

b) objeto direto; 

c) objeto indireto; 

d) predicativo; 

e) complemento nominal. 

 

727. Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo-nominal: 

 

a) a chuva permanecia calma; 

b) a tempestade assustou os habitantes da vila; 

c) Paulo ficou satisfeito; 

d) os meninos saíram do cinema calados; 

e) os alunos estavam preocupados. 

 

728. Na oração “Você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá”, as palavras grifadas 

são, respectivamente: 

 

a) adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de causa; 

b) objeto direto, objeto indireto; 

c) predicativo do sujeito, adjunto adverbial; 

d) ambas predicativas; 

e) n.d.a. 

 

729. Em: “O Presidente corrupto saiu cedo”. 

 

a) o verbo é de ligação, e o termo grifado é núcleo do predicado; 

b) o verbo é intransitivo e o termo grifado é adjunto adverbial; 

c) o verbo é transitivo direto e o termo grifado é objeto direto; 

d) o verbo é intransitivo e o termo grifado é objeto indireto; 

e) o verbo é de ligação e o termo grifado é objeto indireto. 

 

 

 



 
 

 12 

 

 

730.Na oração “a situação continua indefinida”: 

 

a) o verbo é de ligação e o predicado é nominal; 

b) o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal; 

c) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal; 

d) o verbo é bitransitivo e o predicado é verbo-nominal 

e) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal. 
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