LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO – 1º TRIMESTRE
GRAMÁTICA
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_______________________________________________

Nº: ____
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VV 
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JC 

JP 

PC 
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DATA: ___/___/2018

Obs.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de Recuperação.

1. Indique o porquê dos verbos grifados abaixo estarem no singular.
I.
Faz dias que tento falar com você e não consigo.
II. Há coisas entre o céu e a terra que nossa vã filosofia não consegue explicar.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.
I.
II.

Observe as frases:
Ando de 8 a 10 quilômetros por dia.
Antes de conhece-la, andava triste, cabisbaixo.

Apesar de apresentarem o mesmo verbo, este se comporta de modo diferente em cada sentença. Justifique essa
afirmação, indicando os valores semânticos e a predicação de “andar” em suas duas ocorrências.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Classifique, nas orações que seguem, a predicação do verbo e o seu sujeito:
a) Com as mudanças na lei, choveram reclamações sobre abuso de autoridade dos patrões.
___________________________________________________________________________________________
b) Chovia forte na serra gaúcha.
___________________________________________________________________________________________
c) Nasce o sol, e não dura mais que um dia.
___________________________________________________________________________________________
d) Não apresentavam nenhuma misericórdia com suas vítimas.
__________________________________________________________________________________________
4.

Leia os versos da canção “Oração”, de A banda mais bonita da cidade:
“(...)
Cabe o meu amor
Cabem três vidas inteiras
Cabe uma penteadeira
Cabe nós dois.”

Há neles um erro de concordância, motivado, sobretudo, pela inversão sintática, conhecida como hipérbato. Se
redigida de acordo com a norma padrão, a sentença em questão ficaria:
a) Cabia o meu amor.
b) Três vidas inteiras cabem.
c) Cabemos nós dois.
d) Coube uma penteadeira.
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)

Marque a alternativa que contenha predicado nominal.
“A música me ama, ela me deixa fazê-la.”
A música é uma estrela, deitada em minha cama.”
Ela me chaga sem jeito, quase sem perceber.”
Quando dou conta e vou ver, ela já entrou no meu peito.”
Há VTDI em:
Em seus tempos áureos, o craque encantava a todos, ditribuindo belíssimos passes a seus companheiros de
equipe.
O filho chamava desesperadamente pela mãe, enquanto dormia.
Vivíamos todos felizes quando morávamos no interior.
O fogo terminou quando as torcidas deflagraram uma verdadeira guerra em campo.
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