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  Exercício 1

Leia o poema para responder às questões. 

Tempo 
Passou o tempo de roubar amoras, 

mangas, goiabas e mexericas 

no quintal dos vizinhos. 

 

Chegou o tempo de brigar com o mundo, 

sentir sufoco, calor nas mãos 

e asas nos pés que querem sumir, 

sair de casa e ganhar o mundo. 
(Cantigas de adolescer. Com adaptações.) 

a) Quais verbos introduzem as estrofes do poema? 

Observe os verbos roubar e brigar, que aparecem no 

primeiro verso de cada estrofe, e transcreva seus 

respectivos complementos.  

 

 

b) Observe o título do poema. Que relação existe entre os 

verbos que se repetem e esse título?  

 

 

 

 Exercício 2

Identifique a função dos termos em destaque. 

I. – “O encanto da vida depende unicamente das boas 

amizades que cultivamos”. 

A  Adjunto Adverbial 

B  Objeto indireto 

C  Objeto direto 

D  Predicativo do sujeito 

 

II. – “Procura a satisfação de ver morrer os teus vícios, 

antes que morras!” 

A  Sujeito e adjunto adnominal, respectivamente. 

B  Sujeito e objeto direto, respectivamente. 

C  Objeto direto e objeto direto, respectivamente. 

D  Objeto direto e sujeito, respectivamente. 

 

 Exercício 3

Classifique os complementos verbais sublinhados: 

a)  O pessoal da Alfândega – tudo malandro velho – 

começou a desconfiar da velhinha.  

 

 

 

b) A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim a 

ela.  

 

c)  – Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui 

todo dia, com esse saco aí atrás.  

 

d) A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só 

tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que 

fosse em frente.  

 

e) Durante um mês seguido o fiscal interceptou a 
velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era 

areia.  

 

f)  Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. 

Não dou parte, não apreendo, não conto nada a 

ninguém.  

 

 

 Exercício 4

Classifique os termos marcados quanto sua classificação 

sintática. 

a)  “Os jovens e os loucos imaginam que vinte anos ou 

vinte moedas não acabam nunca”.  

 

b)  O meu último vizinho não comprou três papagaios 

que falam o dia inteiro.  

 

c)  A casa ficou toda suja!  

 

d)  O brasileiro, povo pacífico, ouviu o presidente com 

respeito.  

 

e)  A águia e o elefante podem viver cem anos.  

 

f)  O animal barulhento ensinou às crianças algo de 

valor.  
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 Exercício 5

Leia o trecho e escreva a classificação sintática dos termos 

em destaque.  
 

“Do mesmo modo, Dodonim considera que o 

assistencialismo oficial prejudicou os índios. “Passaram a nos 

trazer farinha e arroz, o que nós já sabíamos produzir. Então, se 

nos davam esses produtos, produzi-los para quê?” 

 

 

 

 

 Exercício 6

Considere: 

I. Há dois objetos, exigidos para um VTDI, em “O 

Presidente enviou uma carta de urgência ao 

Ministro”. 

II. Em “as atitudes do candidato que ofendiam a 

população o deixaram em desvantagem”, o termo a 

população pode ser corretamente classificado como 

adjunto adverbial. 

III. A função de adjunto adverbial pode ser 

desempenhada por locução adjetiva, sujeito e 

pronomes adjetivos. 

IV. Em “minha maior alegria é que você me responderá 

com carinho”, com carinho exerce função de 

adjunto adverbial que indica circunstancia do verbo 

responderá.   
 

Está correto o que se afirma apenas em: 

A  I e II 

B  III e IV 

C  I e III 

D  I e IV 

E  II e III 

 

 Exercício 7

Suponha que você seja o importante presidente de uma 

empresa de negócios e precisa ordenar que seu 

funcionário faça um relatório. Construa frases, de acordo 

com essa situação, com os seguintes critérios: 

a)  Um verbo transitivo direto e seu complemento.  

 

b)  Um verbo transitivo indireto e seu complemento.  

 

c)  Um verbo transitivo direto e indireto e seus 

respectivos complementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


