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  Exercício 1

Leia a tirinha a seguir para responder às perguntas.  
 

 

 

Internet:<http://diogoprofessor.blogspot.com/2015/10/exercicios-sobre-oracoes-subordinadas.html. 

a) Considerando as ideias apresentadas na tirinha, é 
correto inferir que a garota deseja que o tempo não 
passe durante o horário do recreio? Justifique sua 
resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Indique a função sintática do termo preposicionado 
“do recreio”. Justifique sua resposta com base em 
aspectos linguísticos.  

 

 

 

 

 
 

 Exercício 2

Assinale a opção em que termo em destaque desempenha 
função sintática de complemento nominal. 

A  As crianças necessitam de ajuda 

B  Sejamos úteis à sociedade 

C  A humanidade gosta de paz e prazer 

D  Os pedidos foram realizados por nós 

E  Os responsáveis sabem das consequências 

 

 Exercício 3

Indique se os termos em destaque exercem função de 
complemento nominal (C) ou adjunto adnominal (A).  

a. (    )  Aquela cadeira de ferro é muito resistente. 

b. (    )  Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro. 

c. (    )  Aquela imagem de cera é esquisita. 

d. (    )  O caderno de anotações estava desorganizado. 

e. (    )  A construção do metrô se prolonga há muitos 
anos. 

f. (    )  As ruas do nosso bairro estão necessitando de 
reparos. 

g. (    )  O juiz determinou a prisão do bandido. 

h. (    )  A nadadora tinha certeza da vitória. 

i. (    )  A atitude do rapaz foi notável. 

j. (    )  O ataque do nosso time é uma piada. 

k. (    )  O temor de Deus é necessário aos homens. 

l. (    )  Ele estava desejoso de vingança. 

m. (    ) A introdução desses livros não nos agradava. 

 Exercício 4

Assinale a opção em que o termo em destaque exerce 
função de adjunto adnominal. 

A  O furacão destruiu a cidade.  

B  Precisamos de mais respeito e admiração.  

C  A resposta do aluno foi convincente.  

D  A coordenadoria não respondeu aos 

questionamentos. 

E  Muitas perguntas foram feitas pelos pais. 

 Exercício 5

Leia o trecho da música “Paratodos”, de Chico Buarque, 
para responder aos itens.  

 

“O meu pai era paulista  

Meu avô, pernambucano  

O meu bisavô, mineiro  

Meu tataravô, baiano  

Meu maestro soberano  

Foi Antônio Brasileiro” 
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a)  É correto afirmar que os termos “paulista” e 
“soberano” desempenham a mesma função sintática? 
Justifique sua resposta com base em aspectos 
linguísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Os termos “o” e “meu” podem ser corretamente 
classificados como adjunto adnominal? Justifique sua 
resposta com base em aspectos linguísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 6

Substitua o complemento nominal pelo complemento 
verbal. Faça adequações, quando necessário.  
 

a)  O visitante fez elogios à beleza da moça. 

 

 

b)  Tais práticas são contrárias à boa convivência. 

 

 

c)  O motorista não deve ter ódio ao pedestre. 

 

 

d)  Jussara demonstrou interesse pela campanha 
eleitoral.  

 

 

e)  Se tens amor à vida, não entres nas águas deste mar.  

 

  

 

 

 

f)  Ninguém fez críticas ao namoro de Susana.  

 

 

g) Há plantas resistentes à seca.  

 

 

 

 Exercício 7

As orações a seguir estão na voz passiva analítica. 
Transforme-as para a voz ativa.  

a) Os prédios serão implodidos pela nova construtora. 
 

 

b) As bagagens serão enviadas pela comissão 
organizadora do evento. 

 

 

c)  Eles serão convidados por alguém a se retirar do 
recinto. 

 

 

d) As receitas deliciosas serão feitas por elas. 

 

 

e) As garotas serão aplaudidas pela plateia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


