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  Exercício 1

Leia a tirinha a seguir para responder aos itens. 

 

 
Internet:<https://gramatizando.wordpress.com/2012/11/19/plano-de-aula/>. Acesso em: 3 jun. 2018. 

 

a) É correto afirmar que os termos em destaque em 
“Vocês têm mais medo” e “Tenho medo de 

complementos nominais” desempenham a mesma 
função sintática? Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Considerando a oração “Sabe-se do medo de 
complementos nominais”, indique a classificação do 
termo “se” em destaque.  

 

 

 
 
 
 
 

 Exercício 2

Indique se o sujeito das seguintes orações é agente (A) ou 
paciente (P) da ação verbal.  

a. (    )  Nas torres, os guardas vigiavam atentamente o 
acampamento.  

b. (    )  Os homens prenderam velozmente José Carlos.  

c. (    )  Um ruído estridente saiu do meio da orquestra 
sinfônica.  

d. (    )  Eu o espero.  

e. (    )  O vento soprava com violência nesse dia.  

f. (    )  O presente lhe foi encomendado por seu pai.  

g. (    )  A notícia foi sabida de todos.  

h. (    )  O prédio foi destruído pelo incêndio.  

i. (    )  Os responsáveis foram condenados pelo juiz.  

j. (    )  Os convidados não traziam máscaras.  

k. (    )  Os livros serão lidos pelos alunos.  

l. (    )  As suas ordens não foram obedecidas por 

ninguém.  

 Exercício 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 4

Transforme a voz passiva analítica dos verbos a seguir em 
voz passiva sintética.  

a)  Foi estabelecida programação mais popular. 
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b) É comentado novamente o problema do café. 

 

 

 

c)  Foram construídos belos edifícios em Brasília. 

 

 

d) São realizadas semanalmente importantes partidas de 
futebol. 

 

 

e) Foi feita importante pesquisa de opinião pública. 

 

 

f)  Foram descobertas as diversas tendências do gosto 
popular. 

 

 

g) São apresentados, todas as noites, pela televisão, as 
cenas mais chocantes do dia a dia. 

 

 

h) Foi discutido ontem o incremento da venda da soja ao 
exterior. 

 

 

i)  Era notada a presença de representantes de diversos 
grupos empresariais. 

 

 

j)  Foi muito criticada a adoção de tais medidas. 

 

 

k) São diariamente ouvidos pelo rádio inúmeros apelos 
de pessoas aflitas. 

 

 

l)  É esperada a volta do atleta. 

 

 

m) Eram usados, naquele tempo, biquínis bem pouco 
ousados. 

 

 

 

n) Não foram obtidas maiores informações. 

 

 

 

o) Foram aferidos os taxímetros. 

 

 

 

 Exercício 5

Indique as vozes verbais apresentadas nas orações a 
seguir, usando (VA) para voz ativa, (VPA) para passiva 
analítica, (VPS) para passiva sintética (VPS) e (VR) para 
voz reflexiva.  
 

a. (    ) Alugaram-se todas as casas da vila. 

b. (    ) O garoto feriu-se com o canivete. 

c. (    ) O homem é corrompido pela sociedade. 

d. (    ) Consertam-se aparelhos eletrônicos. 

e. (    ) Felipe plantou uma rosa. 

f. (    ) Os meninos admiravam a locomotiva. 

g. (    ) João foi ferido por Paulo. 

h. (    ) A moça admirava-se no espelho. 

i. (    ) Não se vê viva alma na praça. 

j. (    ) Os pais educam os filhos. 

k. (    ) Os dois pretendentes insultaram-se. 

l. (    ) O cachorro ficou esmagado pelas rodas do carro. 

m. (    ) Eu machuquei o rapaz. 

n. (    ) Todos comeram uma fatia do bolo. 

o. (    ) Nunca se ouviram queixa dele. 

p. (    ) A casa foi vendida pelo corretor. 

 Exercício 6

Indique a correta classificação dos termos em destaque a 
seguir.  
 

I. Confia-se nas instituições educacionais. 

II. Vendem-se livros usados 

III. Precisa-se de engenheiro experiente. 

IV. Paula olhava-se no espelho todas as manhãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


