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01 - A análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre palavras ou grupos de 

palavras dentro de um contexto. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, observando a correta 

classificação dos termos destacados. A seguir, assinale a alternativa CORRETA: 

1. Objeto direto preposicionado 

2. Objeto indireto 

3. Complemento nominal 

4. Agente da passiva 

(    ) “ A geração passada é sempre criticada pela próxima.” 

(    ) “ Para muitos a casa própria é a realização de um sonho.” 

(    ) “ A violência é um mal que atinge a todos.” 

(    ) “... Aponte-me um indivíduo que não necessite de carinho.” 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 1, 3, 2, 4 

C) 2, 1, 4, 3 

D) 4, 3, 1, 2 

E) 4, 2, 3, 1 

 

02. Em: As ruas foram lavadas pela chuva / Tinha grande amor à humanidade / Ele é carente de 

virtudes. Os termos destacados são, respectivamente: 

A) complemento nominal, agente da passiva, complemento nominal 

B), agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto 

C) objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto indireto 

D) agente da passiva, complemento nominal, complemento nominal 

E) objeto direto, objeto indireto, complemento nominal 

 

03. Marque V para Verdadeiro e F para falso conforme a função correspondente ao termo em 

destaque: 

(  ) Comer demais traz malefícios à saúde. 

(complemento nominal) 

(  ) Jamais me esquecerei de ti. 



(objeto indireto ) 

(  ) Ele foi cercado de amigos sinceros. 

(complemento nominal) 

(  ) Não tens interesse pelos estudos. 

(agente da passiva) 

(  ) Ele simpatizava com todos a sua volta. 

(objeto indireto) 

 

04. Em todas as alternativas abaixo, há objeto direto preposicionado, exceto em: 

A) Acho que ela não se referia a ninguém em especial. 

B) Marta namora a qualquer um que lhe dê atenção. 

C) Para sair com a turma o diretor escolheu a nós. 

D) Ofenderam a mim e não a ele. 

E) O professor elogiou a todos. 

 

05. O agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções, exceto em: 

A) O presídio tinha sido cercado pelos soldados. 

B) Ela é autorizada pela organizadora festa. 

C) O time foi derrotado para desespero da torcida. 

D) O mestre foi homenageado pelos alunos. 

E) A casa foi destruída pela inundação. 

 

06. Assinale a frase em que o objeto direto é pleonástico: 

A) A borboleta negra, encontrei à noite. 

B) Eu a sacudi de novo. 

C) Fiquei a olhar o cadáver com simpatia. 

D) Um golpe de toalha rematou a aventura. 

E) O retrato de meu pai, vi-o próximo à janela. 

 

07. "A recordação da cena fere-me a alma até hoje". Os termos em destaque são: 

A) objeto indireto – objeto indireto; 

B) complemento nominal – objeto direto; 

C) objeto indireto – objeto direto; 

D) complemento nominal – objeto indireto; 



E) agente da passiva – objeto indireto. 

 

08. Dentre as opções abaixo assinale aquela em que há objeto direto preposicionado: 

A) Passou aos filhos a herança recebida dos pais; 

B) Amou a seu pai, com a mais plena grandeza da alma;  

C) Não devo nada a ninguém. 

D) Naquele tempo era muito fácil viajar para o Exterior. 

E) Em dias ensolarados, gosto de ver nuvens flutuarem nos céus de agosto. 

 

09. Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal: 

A) A enchente alagou a cidade. 

B) Precisamos de mais informações. 

C) A resposta ao aluno não foi convincente. 

D) O professor não quis responder ao aluno. 

E) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. 

 

10. Na oração “Não foi aceita por mim a recompensa oferecida”, os termos “por mim” e 
“recompensa oferecida” são, respectivamente: 

A) objeto indireto e agente da passiva. 

B) agente da passiva e sujeito. 

C) adjunto adverbial e objeto direto. 

D) objeto direto e sujeito 

E) adjunto adverbial e sujeito. 

 

11. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito: 

A) Como o povo anda tristonho! 

B) Agradou ao chefe o novo funcionário. 

C) Ele nos garantiu que viria em breve. 

D) No Rio, não faltam diversões. 

E) O aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. 

 

12. Em "Usando do direito que lhe confere a Constituição", as palavras sublinhadas exercem a 

função, respectivamente, de: 

A) objeto direto e objeto direto 

B) sujeito e objeto indireto 



C) objeto indireto e sujeito 

D) sujeito e sujeito 

E) objeto direto e objeto indireto 

 

13. . "Não faças a outrem o que não queres que te façam." Na oração "não faças a outrem ", a 

expressão sublinhada é: 

A) objeto indireto 

B) objeto direto preposicionado 

C) sujeito da passiva 

D) adjunto adverbial de modo 

E) predicativo do sujeito 

 

14. . Na voz passiva o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Assinale a alternativa cuja 

oração não está em voz passiva: 

A) Sua mente será ampliada pela leitura. 

B) Ele foi transformado pela fé. 

C) Abel foi morto por Caim. 

D) Todos têm simpatia pelo professor. 

E) A população seria protegida pela força policial. 

 

15. Analise o pronome oblíquo nas orações e marque a sequência adequada: ( D ) para objeto 

direto ( I ) para objeto indireto 

1. (  ) Emprestei-lhe o dinheiro. 

2. (  ) Espero-o na estação. 

3. (  ) Não nos viram na estação. 

4. (  ) Isto nos pertence. 

5. (  ) Eles me convidaram para festa. 

A). I, D, D, I, D 

B). I, D, I, D, I 

C). D, D, D, I, I 

D). I, I, D, D, D 

E). D, I, D, I , D 

 

16. No trecho que segue: “Se você ama alguém, deixe-o livre. Se ele voltar, é seu. Se não, nunca 

foi.” o termo sublinhado corresponde a um: 



A) predicativo do sujeito 

B) adjunto adnominal 

C) predicativo do objeto 

D) complemento nominal 

E) objeto direto 

 

17. Assinale a frase em que ocorre objeto direto preposicionado: 

A) Ainda não respondi à carta de Beatriz. 

B) Muitos encontram a paz servindo o próximo. 

C) Quem resiste a seus encantos? 

D) Não se prenda a minúcias. 

E) Será que as barbas longas honram mais a quem as cultiva? 

 

18. Assinale a alternativa cujo objeto não é pleonástico: 

A) A casa, nós já reformamos. 

B) Seus cavalos, ela os montava com frequência. 

C) A mim, quem pode me ajudar? 

D) O carro, já o revisamos. 

E) A ele, não lhe devo nada. 

 

19. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento 

nominal: 

A) A curiosidade do homem incentivava-o à pesquisa. 

B) A cidade de Londres merece ser conhecida por todos. 

C) O respeito ao próximo é dever de todos. 

D) O pobre homem mendigava pela cidade. 

E) O receio de errar, normalmente, dificulta o aprendizado das línguas. 

 

20. Assinale a frase que contém agente da passiva: 

A) Fiquei ouvindo aquilo por longo tempo. 

B) Dei cinco reais pelo cachorrinho. 

C) As colheitas foram levadas pela chuva. 

D) Sempre saía a esmo pelos caminhos. 

E) Agrada–me por todas as formas.  

 

*************************************  

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO:01- D - 02-D - 03-V-V-F-F-V  

                       04- A - 05- C - 06- E - 07-D - 08- B   

                       09 - C - 10-B -11-A- 12-E - 13-A  

                       14-D - 15-A - 16-C - 17- E- 18-A  

                       19-C - 20- C. 


