CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

LÍNGUA PORTUGUESA• 8º Ano • Ensino Fundamental
I. Compreensão e interpretação de texto: gênero
"crônica";
II. Classificação do predicado;
III. Predicação verbal;
IV. Predicativos;
V. Adjunto adnominal;
VI. Complemento nominal;
VII. Vozes verbais: identificação e transposição de vozes
verbais.
1. Leia a tirinha a seguir para responder aos itens.

e) Alugam-se casas centenárias.
f) O prédio histórico mineiro foi reformado.
g) Rita olhou-se no espelho antes da cerimônia
acontecer.
h) Cumprimentamo-nos cordialmente nesta manhã.
i) Demoliram-se as casas no bairro carioca.
j) A mansão foi planejada pelo arquiteto inglês.
3. Analise, sintaticamente, os termos em destaque e
indique as funções desempenhadas por eles em cada
oração.
I. As medidas foram implantadas pelos funcionários.
II. Comprei flores para Juliana.
III. Temos orgulho de você.
4. Transforme a voz ativa dos verbos a seguir em voz
passiva analítica.
a) A luz circular do refletor envolve o pianista e o piano.
b) A civilização invadiu e conquistou a vila.
c) Os alunos recitavam belas poesias no Dia da
Bandeira.
d) Entreguei-lhe a carta ontem.
e) Meu bisavô fundara a cidade.
f) O diretor atendeu-nos prontamente no final do
expediente.
g) Concederam-lhe a licença.

Disponível em http://guilhermebrasilunb.blogspot.com.br/2013/05/a-voz-passiva-analitica.html

a) Indique em que voz verbal está empregada a oração do
primeiro quadrinho “nossos destinos são controlados
pelas estrelas”. Justifique sua resposta com base em
aspectos linguísticos.
b) Considerando a oração do item “a”, reescreva-a na voz
passiva sintética.
2. Indique a voz dos verbos apresentados nas orações a
seguir.
a) Laranjas eram vendidas por atacado e varejo.
b) As pétalas das flores ornamentam o vestido da
mulher.
c) Os moradores entreolharam-se decepcionados.
d) A cidade foi interditada pelo exército romano.
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5. Classifique o predicado das orações a seguir e indique a
função sintática dos termos em destaque.
a) O soldado voltou ferido.
b) No município paulista, existem belíssimas grutas.
c) O réu saiu abatido do julgamento.
d) Eu acho Joana bonita.
e) A nossa família chamou o médico imediatamente.
f) Helena tornou-se uma adulta.
g) Naquele dia ensolarado, não havia ninguém no
parque.
h) Pedro anda preocupado e angustiado.
i) Os imponentes pessegueiros floresceram no mês
passado.
j) Os meninos deixaram as janelas abertas.
6. Analise as duas orações a seguir.
I. No Brasil, é comum os jovens comprometerem-se
com as famílias.
II.

No Brasil, é comum, por parte dos jovens, o
comprometimento com as famílias.
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É correto afirmar que os termos destacados exercem, nas
duas orações, a mesma função sintática? Justifique sua
resposta.

GABARITO
1.
a)

Voz passiva analítica

b)

Controlam-se nossos destinos

a)

Voz passiva analítica

2.

Leia com atenção o trecho da cantora Luka para
responder às questões 7 e 8.
Tô nem aí
Boca fechada, sem embaraços
Já te dei todas as chances de ser um bom rapaz
Mas fui vencida pelo cansaço, nosso amor foi enterrado e
descansa em paz.
Já nem me lembro seu nome, seu telefone eu fiz questão
de apagar
Acertei os meus erros, me reinventei e virei a página
Agora eu tô em outra [...]

b)

Voz ativa

c)

Voz reflexiva

d)

Voz passiva analítica

e)

Voz passiva sintética

f)

Voz passiva analítica

g)

Voz reflexiva

h)

Voz reflexiva

i)

Voz passiva sintética

j)

Voz passiva analítica

3.
I. Agente da passiva

Luka

II. Objeto indireto

7. Considerando o terceiro verso da primeira estrofe “Mas
fui vencida pelo cansaço”, qual é o sujeito dessa frase? Ele
sofre ou pratica a ação expressa pelo verbo?

III. Complemento nominal
4.

8. Ainda a respeito do trecho citado na questão anterior,
qual termo indica quem executa a ação? Justifique sua
resposta transformando a oração para a voz ativa.
9. Classifique, sintaticamente, as expressões em destaque
nas orações a seguir.
a) Eu considero os três educados e inteligentes.
b) Nos programas da tarde há vários programas
interessantes.
c) A assistência aos aposentados ainda é muito precária.
d) Os guichês do metrô continuavam fechados esta
manhã.
10. Analise as orações a seguir.
I. Usa-se cinto de segurança em todas as cidades
brasileiras.
II. Investe-se pouco em saúde e educação no Brasil.
É correto afirmar que as duas orações foram escritas na
voz passiva sintética? Justifique sua resposta.

a)

O pianista e o piano são envolvidos pela luz circular do refletor

b)

A vila foi invadida e conquistada pela civilização

c)

Belas poesias foram recitadas pelos alunos no Dia da Bandeira

d)

A carta foi entregue a você ontem por mim.

e)

A cidade foi fundada pelo meu bisavô

f)

Nós fomos atendidos prontamente pelo diretor no final do
expediente

g)

A licença lhe foi concedida

5.
a)

Predicativo do sujeito – predicado verbo-nominal

b)

Adjunto adnominal – predicado verbal

c)

Predicativo do sujeito – predicado verbo-nominal

d)

Predicativo do objeto – predicado verbo-nominal

e)

Adjunto adnominal – predicado verbal

f)

Predicativo do sujeito – predicado nominal

g)

Adjunto adnominal – predicado verbal

h)

Predicativo do sujeito – predicado nominal

i)

Adjunto adnominal – predicado verbal

j)

Predicativo do objeto – predicado verbo-nominal

6.
Não. Na oração I, o termo destacado exerce a função de objeto
indireto, pois completa o sentido de um verbo transitivo indireto
(comprometer-se); na oração II, o termo destacado é um complemento
nominal, pois completa o sentido do substantivo abstrato
(comprometimento).
7.
Sujeito desinencial “eu”, que sofre a ação de ser vencido pelo
cansaço.
8.
O termo que executa a ação é “o cansaço”. Na voz ativa, a
oração ficaria “O cansaço venceu-me”.
9.
a)

Predicativo do objeto

b)

Adjunto adnominal

c)

Complemento nominal

d) Predicativo do sujeito
10.
Não. No exemplo I, há voz passiva sintética, já que o verbo “usar” é
transitivo direto. No exemplo II, há voz ativa com sujeito indeterminado,
já que o verbo “investir” é transitivo indireto.
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