2019 – GRAMÁTICA – 2ª SÉRIE

GRAMÁTICA
TERMOS ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

(FMU) Em “Eu era enfim, senhores, uma graça de alienado.”, os termos da oração grifados são
respectivamente, do ponto de vista sintático:
adjunto adnominal, vocativo, predicativo do sujeito
adjunto adverbial, aposto, predicativo do objeto
adjunto adverbial, vocativo, predicativo do sujeito
adjunto adverbial, vocativo, objeto direto
adjunto adnominal, aposto, predicativo do sujeito
(FTM-ARACAJU) Das expressões sublinhadas abaixo, com as ideias de tempo ou lugar, a única que tem a
função sintática do adjunto adverbial é:
“Já ouvi os poetas de Aracaju“.
“atravessar os subúrbios escuros e sujos“.
“passar a noite de inverno debaixo da ponte”.
“Queria agora caminhar com os ladrões pela noite“.
“sentindo no coração as pancadas dos pés das mulheres da noite“.

3.
a)
b)
c)

(BB) “Ande ligeiro, Pedro”. O termo “Pedro”, exerce função de:
sujeito
d) aposto
objeto direto
e) adjunto
vocativo

4.

(UF-UBERLÂNDIA) “Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado.” Os termos
sublinhados são:
predicativos do objeto
d) objetos diretos
predicativos do sujeito
e) adjuntos adverbiais de modo
adjuntos adnominais

a)
b)
c)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)

(FMU) Observe os termos sublinhados na passagem: “O rio vai às margens. Vem com força de
açude arrombado.” Os termos sublinhados são, respectivamente:
predicativo do sujeito e adjunto adnominal de modo
adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal
adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de modo
adjunto adverbial de modo e objeto indireto
adjunto adverbial de lugar e complemento nominal
(MACK) Na frase “Fugia-lhe, e certo, metia o papel no bolso, corria a casa, fechava-se, não abria as vidraças,
chegava a fechar os olhos”, são adjuntos adverbiais:
no bolso – a casa – não
d) lhe – certo – no bolso – a casa – se – não
no bolso – não
e) certo – no bolso – não – a fechar
certo – no bolso

a)
b)
c)

(FGV) Aponte a correta análise do termo destacado: “Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros
abandonados.”
predicativo do sujeito
d) complemento nominal
adjunto adnominal
e) predicativo do objeto
objeto direto

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nas orações que seguem, destaque os adjuntos adverbiais e indique as circunstâncias que expressam.
Resolveram os problemas com calma.
Levava muito amor no coração.
Ele chegou ontem a Brasília.
Eles vinham de longe.
Eles sempre se comportam mal na sala de aula.
Naquele lugar, não se falava muito alto.

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Na oração "Você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá", as palavras destacadas são, respectivamente:
adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de causa
objeto direto, objeto indireto
predicativo do sujeito, adjunto adverbial
ambas predicativos
n.d.a.

7.
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10.
a)
b)
c)
d)
e)

Aponte a alternativa em que há adjunto adverbial de causa.
Compro os livros com o dinheiro.
O poço secou com o calor.
Estou sem amigos.
Vou ao Rio.
Pedro é efetivamente bom.

11.

Nos trechos:

"Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau."
"Não posso ver o mostrador assim às escuras."
As expressões destacadas dão, respectivamente, ideia de:
a) modo, especificação
d) instrumento, origem
b) lugar, modo
e) origem, modo
c) instrumento, modo
12. Na oração: "José de Alencar, romancista brasileiro, nasceu no Ceará", o termo destacado exerce a função
sintática de:
a) aposto
d) complemento nominal
b) vocativo
e) n.d.a.
c) predicativo do objeto
13. Na oração: "Cláudia, uma mulher simplesmente notável, é a melhor mãe que uma criança poderia ter", o
termo destacado exerce a função sintática de:
a) complemento nominal
d) aposto especificativo
b) aposto explicativo
e) ajunto adnominal
c) vocativo
14.
a)
b)
c)

Dê a função sintática do termo destacado em: "Não digo nada de minha tia materna, Dona Emerenciana".
sujeito
d) vocativo
adjunto adverbial
e) objeto indireto
objeto direto

15. Identifique a função sintática do termo destacado na frase "A realidade social evidencia um abismo entre ricos
e pobres: aqueles repletos de oportunidades; estes excluídos e desamparados."
a) aposto explicativo
d) aposto comparativo
b) aposto enumerativo
e) objeto recapitulativo
c) aposto distributivo
16. Marque:
a) para adjunto adnominal
b) para complemento nominal

17. Marque:
a) para adjunto adnominal
b) para predicativo do sujeito

18. Para os termos grifados, marque:
a) para predicativo do sujeito
b) para ajunto adverbial

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

A intervenção do diretor serenou os ânimos.
A compra do artilheiro foi comemorada pela torcida.
A alegria dos torcedores animava os jogadores.
O fumo é prejudicial à saúde.
A construção do prédio foi demorada.
A construção do engenheiro foi elogiada.

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Os inquietos meninos esperavam o resultado.
Os meninos esperavam o resultado inquietos.
O amoroso Orlando beijou Amanda.
Otávio estava confiante.
As velhas casas foram reformadas.
As casas estavam velhas.
A feliz Lúcia saiu.
Lúcia saiu infeliz.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Os alunos saíram da sala.
Os alunos saíram tristes.
Os convidados estavam na festa.
Os convidados estavam animados.
O professor está apreensivo.
O professor está na sala.
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