
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: victorbarrosocruz@hotmail.com 
 

 

1- 
Cuitelinho 
(canção popular divulgada por Paulo Vanzolini, Pena Branca e Xavantinho e Almir Sater) 
 
Cheguei na beira do porto 
Onde as onda se espaia 
As garça dá meia volta 
E senta na beira da praia 
E o cuitelinho não gosta 
Que o botão de rosa caia, ai, ai 
 
Quando eu vim 
da minha terra 
Despedi da parentália 
Eu entrei no Mato Grosso 
Dei em terras paraguaia 
Lá tinha revolução 
Enfrentei fortes batáia, ai, ai 
 
A tua saudade corta 
Como aço de naváia 
O coração fica aflito 
Bate uma, a outra faia 
E os óio se enche d´água 
Que até a vista se atrapáia, ai... 
 
No verso “Bate uma, a outra faia”, ocorre o emprego da elipse por duas vezes. A palavra ocultada nas duas 
situações é “batida”. As funções sintáticas de cada elipse são, respectivamente: 
 

a) objeto direto e adjunto adnominal. 

b) sujeito e adjunto adnominal. 

c) sujeito e objeto indireto. 

d) objeto direto e sujeito. 
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2- 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 
 
3- 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 
 
4- 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. 
 
5- 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 
 
6- a) Tendo em vista que o complemento nominal e o objeto indireto assemelham-se pelo uso da preposição, 
explique a diferença que há entre ambos no que se refere às suas funções. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

b) A partir da resposta do item anterior, exemplifique cada uma das funções sintáticas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 



7- Leia o período a seguir: “Tudo isso é fácil quando está terminado e embira-se em duas linhas, mas para o 

sujeito que vai começar, olha para os quatro cantos e não tem em que se pegue, as dificuldades são horríveis.”  

 

a) Transcreva deste período duas orações formadas por predicados nominais.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

b) Indique, respectivamente, os predicativos do sujeito desses predicados nominais 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


