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EXERCÍCIOS DE REVISÃO  DO MÓDULO 1 
Prof.  Everson Ribas 

 
 

1. Conte os fonemas dos vocábulos abaixo: 
 
(      ) temperamental 
(      ) combustível 
(      ) glúten 
(      ) mantimento 
(      ) fujam 
(      ) transanteontem 
(      ) ressuscitar 

2. Conte os fones dos vocábulos abaixo: 
 
(      ) significa 
(      ) marinha 
(      ) obter 
(      ) acepção 
(      ) apneia 
(      ) absoluta 
(      ) ruptura 

 
 
 
3. Acentue quando for necessário: 

 
bambu babuino textil 
papeizinhos contumacia para-choque 

amaldiçoe estreiam Eles retem 
pancreas averigua bauzinho 
ciume item anuencia 
pinguim cortex posteres 
moreia ravioli Ele influencia 

 
 
 

4. Sublinhe os adjetivos do texto a seguir e indique a que substantivos eles se referem: 

 
 O desejo de ser potência mundial e a aspiração de um eterno crescimento econômico andam fraquejando no Brasil. No 

início dos anos oitenta, quase século XXI, perdeu força uma ideia que parecia absoluta e incontestável: o 

desenvolvimento de nossa riqueza seria o destino indubitável desse imenso país. 

 

 

5. Reúna as orações num só período, utilizando o pronome relativo adequado. 

 
a) Enfim encontrou uma explicação coerente / essa explicação permitirá alcançar o seu objetivo. 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) O filme entrou em cartaz / tu me falaste do filme. 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) Esta é uma situação comum / todos nós já passamos por ela. 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) Visitou o nordeste / nesses estados compreendeu melhor as diferenças dialetais. 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) O público gaúcho nos decepcionou / contávamos com o aplauso do público gaúcho. 
_______________________________________________________________________________ 
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                                                  SINTAXE 
 
CONCEITOS 

 
– Frase: 
    É a menor unidade autônoma de comunicação. Tem sentido completo e pode ou não possuir verbo.  
          Ex.: Fogo! 
                 Silêncio! 
                 Ontem à noite, Virgulino atirou-se de uma ponte. 
 
– Oração: 
     É a unidade de comunicação na qual se faz presente o verbo. 
           Ex.: Alinélson matou sua mulher com um rolo de massa. 
                  Quero a aprovação no vestibular de verão. 
 
 – Período: 
     É qualquer oração, podendo ser constituído de mais de um verbo. 
            Ex.: O Faustão só fala bobagem. (período simples) 
                   Quero que a Mulher Melancia venha almoçar comigo. (período composto) 
 

 

ANÁLISE SINTÁTICA DA ORAÇÃO 
 
     De acordo com NGB, há três tipos de termos que podem ocorrer numa oração: termos essenciais, termos 
integrantes e termos acessórios. 
 
TERMOS ESSENCIAIS: 
TERMOS INTEGRANTES: 
TERMOS ACESSÓRIOS: 
 
O SUJEITO 
     É o ser sobre o qual se declara algo. 
 
     Sujeito Simples: é aquele que possui um único núcleo. 
           Ex.: Existe, no Brasil, muita miséria. 

 
     Sujeito Composto: é o que possui dois ou mais núcleos.   
           Ex.: Restaram, após tantos anos, a amargura e a indiferença. 
                                                                   núcleo 1         núcleo 2 
 
IMPORTANTE! 

    Sujeito Simples (implícito): quando só sabemos quem é o sujeito pela terminação do verbo, temos então o sujeito 
simples implícito.  
          Ex.: Após (nós) nos amarmos, (nós) fomos comer uma buchada de bode. 
                        implícito                 implícito 

    
     Sujeito Indeterminado:é aquele que não pode ser identificado nem pelo contexto nem pela terminação do verbo. 
          Ex.: Aprovaram a reforma administrativa. (3ª pessoa do plural) 
                Precisa-se de boas secretárias. (3ª pessoa do singular + partícula se + preposição) 
 
ATENÇÃO! 

     Alguém aprovou a reforma administrativa 
     Nesse caso, o sujeito não é indeterminado, mas sim o termo ALGUÉM, o qual concorda com o verbo APROVOU. 
     Oração sem Sujeito (Sujeito Inexistente): há casos em que a oração possui um verbo considerado impessoal: 
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      1) HAVER = FAZER ou EXISTIR 
          Ex.: Havia sinais de revolta na fila do Banco. 
               Existiam sinais de revolta na fila do Banco. 

 
               Havia muito tempo que não encontrava Ermengarda. 
               Fazia muito tempo que não encontrava Ermengarda. 
 
 Note que, em ambos os casos, o verbo HAVER permanece no singular, já que não há sujeito. 
 
       2) FAZER = TEMPO ou FENÔMENO METEOROLÓGICO 
           Ex.: Faz oito meses que estou desempregado. 
           
       3) SER/ ESTAR = TEMPO 
           Ex.: São três horas. 
                É primavera. 
                   Está frio.  
 
 Este é o único caso em que o verbo vai para o plural, concordando com o predicado. 
 
       4) FENÔMENOS DA NATUREZA 
           Ex.: Choveu a noite toda. 
                Nevará esta noite na Inglaterra.. 
 
DICA! 
     Quando algum verbo auxiliar acompanha os verbos impessoais, este deve permanecer no singular. No caso do verbo 
SER, o auxiliar deverá concordar com o predicativo. Portanto: 
           Ex.: Deve haver fortes indícios de compra.   
                  Vai fazer três anos que eles vivem juntos.  
                  Devem ser três horas da tarde. 

 
 

EXERCÍCIO 
 
5.  Sublinhe e classifique o sujeito: 
a) Entre as pessoas, foi encontrado um suspeito. (  ____________________________ )                                         
b) Procuram por todo o bairro. (  ____________________________ ) 
c) Confia-se nos professores experientes. (  ____________________________ ) 
d) Fez uma manhã agradabilíssima. (  ____________________________ ) 
e) Chegamos cedo para o café da manhã. (  ____________________________ ) 
f) Defendem-se as atitudes dos amigos. (  ____________________________ ) 
g) Vai haver um “carnaval” na cidade. (  ____________________________ ) 
h) Ninguém chegou até agora. (  ____________________________ ) 
i) Todos fizeram o possível pela vitória. Conquistaram o título merecidamente.  
(  ____________________________ )  (  ____________________________ ) 
 
 
A oração é uma estrutura que pode ser analisada por meio de cinco diferentes padrões frasais. São estes padrões que 
orientam a análise dos termos de qualquer frase declarativa. 
 
 
a) Padrão frasal I 
   No padrão frasal I, O VERBO É INTRANSITIVO, ou seja, NÃO NECESSITA DE COMPLEMENTO. 
           Ex.: A gaivota voa lindamente. 
                                 VI 
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b) Padrão frasal II 

   No padrão frasal II, o VERBO É TRANSITIVO, ou seja, necessita de complemento, e DIRETO, ou seja, não requer o uso 
de preposição. 
            Ex.: Eu sem você não tenho porquê. 
                                               VTD    OD 

 
c) Padrão frasal III 

   No padrão frasal III, o VERBO É TRANSITIVO e INDIRETO, ou seja, necessita de um complemento COM 
PREPOSIÇÃO. 
           Ex.: Necessitamos de auxiliar de escritório com experiência. 
                  VTI            OI 
 
d) Padrão frasal IV 

   Este padrão é formado por verbos que possuem duas transitividades: uma, com preposição; outra, sem. Por isso, são 
também denominados bitransitivos. 
            Ex.: Maria  deu    uma prova de amor    a seu namorado. 
                           VTDI               OD                    OI 
 
e) Padrão frasal V 

   O último padrão frasal é constituído de VERBO DE LIGAÇÃO. Neste caso, não há complemento verbal, mas sim 
predicativo do sujeito. 
             Ex.: Essa mulher   é   mesmo uma lambisgoia. 
                                        VL                PS 
 
DICA!! 

 Os principais verbos de ligação são os seguintes: 
 
SER                           PARECER     CONTINUAR         FICAR (estar)  ESTAR  
PERMANECER              ANDAR (estar) 
 
 
LEMBRANDO... 
As preposições exigidas pelos verbos são as seguintes: PARA – DE – COM – POR – EM – A  
 
O PREDICADO VERBO-NOMINAL 

     Apresenta dois núcleos: o verbo com significado (podendo ser transitivo ou intransitivo) e o predicativo (do sujeito ou do 
objeto). 
            Ex.: A aluna chegou cansada à aula. 
                                     VI            PS 
 
                   Achei o time do Mazembe uma droga. 
                    VTD                OD                   PO 
 

                   Os alunos liam as questões atentos. 
                                    VTD       OD           PS 

 
 
 

EXERCÍCIO 
 

6. Identifique a função sintática (sujeito/objeto direto) dos termos ou expressões sublinhadas abaixo. 
 

Não tem limites a violência infantil. Em todo o mundo, ameaçam a paz e a ordem estabelecida crianças 
descontroladas. Na Flórida, teve de ser algemada nas mãos e nos pés uma perigosa menina de cinco anos, depois de ter 
agredido sua professora e uma funcionária da escola, além de quebrar objetos, rasgar livros e bagunçar o coreto em geral. 
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Começou tudo quando explodiu a pequena marginal em fúria após uma reprimenda da professora durante a aula de 
Matemática. Levada à diretoria, a criança, do alto dos seus noventa centímetros, avacalhou a sala toda e socou a 
secretária da escola. Apavorados com essa figura indiscutivelmente tão perigosa, chamaram os funcionários a polícia. 
Foram precisos quatro homens grandes e fortes para controlar a menininha. Apesar da destruição, decidiu a escola não 
apresentar queixa. 
 

 
O COMPLEMENTO NOMINAL 
 É o termo que se liga a um substantivo, adjetivo ou advérbio, através de uma preposição, com a função de completar 
algum desses termos. O complemento nominal tem sempre sentido passivo. 
            Ex.: Naziazeno sentia, naquele momento, necessidade de um café bem forte. 
                          Complemento Nominal 
 
O AGENTE DA PASSIVA 
     É o termo que indica o ser que pratica a ação, quando o verbo está na voz passiva. Vem regido pela preposição por. 
            Ex.: O processo foi paralisado pelo governo. 
                                                        Agente da Passiva 
 
O ADJUNTO ADVERBIAL  

      Termo da oração que indica uma circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido do verbo, do 
adjetivo e do advérbio. O adjunto adverbial exerce, portanto, a função de modificador e de intensificador. 
             Ex.: Eles vão viajar amanhã. 
                                             Adj. Adv. (modificador) 
                    Elas estão muito ansiosas. 
                                     Adj. Adv. (intensificador) 
 
O APOSTO 

    Termo que restringe, explica, especifica ou determina outro da oração. Deve ser sempre colocado entre vírgulas. 
             Ex.: Virgulino, cangaceiro do Nordeste, matou muitos cabras safados. 
                      Aposto 
 
O ADJUNTO ADNOMINAL      
     Termo que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Tem sentido ativo quando introduzido por uma 
preposição. 
             Ex.: As várias facetas da realidade fazem o mundo verdadeiro. 

 
 
 

DIFERENÇA ENTRE COMPLEMENTO NOMINAL 
E ADJUNTO ADNOMINAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
O VOCATIVO                                  
     É um termo classificado à parte, pois não pertence ao sujeito nem ao predicado. É utilizado para realizar invocações, 
chamados. Deve ser colocado sempre entre vírgulas, no caso de aparecer no meio da oração, e seguido ou antecedido de 
vírgula, caso ocorra no início ou no fim de uma oração. 
               Ex.: Niceia, não me denuncie.               Não me denuncie, Niceia. 
                    Vocativo                                                                         Vocativo 
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EXERCÍCIOS 
 

7. Qual a função sintática dos termos sublinhados? 
 
a) Segundo Augusto dos Anjos, somente a Arte pode consolar o ser humano. 
................................................................................................. 
 
b) A moça gostou do filme. 
................................................................................................. 
 
c) Ela conseguiu enviar aos seus filhos os mantimentos. 
................................................................................................. 
 
d) A cama foi quebrada pelo Ricardão. 
................................................................................................. 
 
e) Era indispensável a colocação de faixas. 
................................................................................................. 
 
f) Durante o filme, a moça chorava. 
................................................................................................. 
 
g) No meio da sala, havia duas cadeiras de palha.  
................................................................................................. 
 
h) Os filmes de mocinho mostram a conquista do oeste. 
................................................................................................. 

 

 
8. Dê a função SINTÁTICA do termo em destaque, escrevendo no local correspondente: 
 
a) Atena, DEUSA DO OLIMPO, ajudou Ulisses. (                                  ) 
b) Todos os tripulantes estavam FELIZES. (                                  ) 
c) A paz voltou A ALVORADA. (                                  ) 
d) Cléverson entregou O SEGREDO ao filho. (                                  ) 
e) Olharam-NO admirados. (                                  ) 
f) O saco foi aberto PELO ALINÉLSON. (                                  ) 
g) SENHORA, quer uma prova? (                                  ) 
h) A tripulação ABRIU o saco. (                                  ) 
i) Só vamos levar roupas SUJAS. (                                  ) 
j) Daniele Aparecida PARTIU emocionada. (                                  ) 
k) A balsa foi comandada POR CAROLAINE. (                                  ) 
l) Esquiva Falcão, na cidade, nunca saía COM OS AMIGOS. (                                  ) 
m) DEUS, tire-me daqui. (                                  ) 
n) A fisionomia TRISTE de Eugênio incomodou Cleidivan. (                                  ) 
o) Deus, SENHOR ONIPOTENTE, teve piedade de Olívia. (                                  ) 
p) Falta POUCA GRANA para podermos viajar. (                                  ) 
q) Feiras NA SERRA GAÚCHA movimentam negócios. (                                  ) 
r) Nunca mais teremos GASOLINA CARA. (                                  ) 
s) Tenho certeza DA TUA VITÓRIA. (                                  ) 
t) Atitudes VIOLENTAS geram reações violentas. (                                  ) 
u) Os campos DE FUTEBOL precisam de mais segurança. (                                  ) 
v) A convicção DA CONQUISTA fez os argentinos sucumbirem. (                                  ) 

 
 


