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Atividade
• Análise sintática: predicativo do sujeito e do objeto.
• Voz do verbo: ativa, passiva analítica, passiva sintética e reflexiva.
Aposto
O termo que explica, identifica, esclarece outro termo da oração é chamado aposto. O
aposto vem sempre associado a um substantivo ou a uma palavra substantivada.
Roberto, o professor de Matemática, ganhou um prêmio do governo.
1. Leia estas orações. (0,8)
Oração 1: A cidade de Parati, porto do Brasil colonial, é um dos pontos turísticos mais
visitados do país.
Oração 2: Meu time preferido, atual campeão nacional, caiu para o terceiro lugar.
a) Sublinhe o aposto de cada oração e escreva-os na linha abaixo.
________________________________________________________________________
b) Copie, na linha abaixo, o núcleo desses apostos.
________________________________________________________________________
c) A que classe gramatical pertencem esses núcleos?
________________________________________________________________________
d) Que sinal de pontuação acompanha esses apostos?
_______________________________________________________________________

2. Leia o texto. (0,8)

a) Analise os termos destacados e classifique-os.
________________________________________________________________________
b) Explique o uso da pontuação.
________________________________________________________________________
3. Sublinhe os apostos nestes fragmentos e depois copie –os nas linhas em branco.
(0,6)
I. Castelo, o dono da câmara, comandou a pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a
câmara a quem ia tirar a fotografia.
VERISSIMO, Luis Fernando. A foto. Em: Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.
37.

________________________________________________________________________
II. O computador que pode levar o mundo digital a quase todas as salas de aula tem
um pai – o americano Nicholas Negroponte.
Veja, São Paulo, ano 40, n. 19, p. 96, 16 maio 2007.

________________________________________________________________________
III. Estação das Brumas é o nome de um arco de histórias do personagem Sandman, de
Neil Gaiman, sobre o perpétuo Morfeus, o deus do sonhar.
Bravo!, set. 2010. Disponível em: <http://bravonline.abril.com.br>. Acesso em: 7 out. 2010.

________________________________________________________________________
4. Reescreva estas orações, transformando os termos destacados em apostos. (1,0)
a) Pelé já se aposentou.
________________________________________________________________________
b) Ele ainda não conhece Carla.
________________________________________________________________________

c) Maria Bonifácia foi homenageada ontem.
________________________________________________________________________
d) Raquel vai ser mãe.
________________________________________________________________________
e) A avenida é muito larga.
________________________________________________________________________
Predicativo é o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma
característica. Existem dois tipos de predicativo: o PREDICATIVO DO SUJEITO e o
PREDICATIVO DO OBJETO.
PREDICATIVO DO SUJEITO: termo que caracteriza o sujeito da oração.
Ex: Ela entrou em casa apressada.
PREDICATIVO DO OBJETO: termo que caracteriza o objeto direto da
oração.
Ex: Ela viu um homem apressado.
5. Sublinhe e Classifique o Predicativo ( predicativo do sujeito e predicativo do
objeto) nas orações abaixo. (1,0)
A) A atriz permaneceu sentada e parecia abatida. _______________________________
B) O dono da loja nomeou a funcionária gerente. _______________________________
C) O povo elegeu-o deputado.
_______________________________
D) O gato de porcelana virou um monte de caco. _______________________________
E) Os alunos desconfiados deixaram o colégio. ________________________________

6. Relacione as colunas de acordo com a classe gramatical dos predicativos do objeto:
(1,0)
I. Substantivo
II. Adjetivo
a) ( ) A falta de notícias deixou a mãe desesperada.
b) (

) Consideram-no um gênio.

c) (

) Os pais consideram os filhos perfeitos.

d) (

) Elegeram Pedro diretor da associação.

e) (

) O juiz julgou o réu culpado.

7. Das orações abaixo, assinale aquela em que o termo destacado é um predicativo do
objeto: (0,6)
a) ( ) A mãe ficou preocupada quando viu seu filho triste.
b) ( ) Ansioso, o menino queria encontrar os amigos prontos para a viagem.
c) ( ) Bem-humorado, o visitante considerou o café bem saboroso.
d) ( ) Eu a vi aflita durante a divulgação do resultado.
O adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo,
conferindo-lhe características e atributos. Acompanha sempre o substantivo nuclear de
uma determinada função sintática, ou seja, acompanha o núcleo do sujeito, o núcleo do
objeto direto,…
Ex:
Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro.

8. Substitua os trechos destacados por um adjunto adnominal: (0,5)
a) Temos móveis que não têm utilidade.
b) Um homem que sempre diz mentiras não é digno de confiança.
c) Aquela candidata tinha uma letra que não se podia ler.
d) O diretor perguntou pelas pessoas que não estavam presentes.
e) O trânsito está repleto de motoristas que não têm paciência.

9.Destaque o adjunto adnominal das orações abaixo: (0,4)
a) Aquela era uma menina feliz.
b) Meu pai gosta de doce de leite.
c) O livro está esgotado.
d) Esta quinta promete chuva.

10. Relacione cada frase com a numeração correspondente à voz do verbo: (0,6)
1. ativa
2. passiva sintética ou pronominal
3. passiva analítica
4. reflexiva
( ) Carlos saiu à pressa.
( ) Os garçons entrechocavam-se no salão.
(
) Casas eram vendidas a preço de banana.
( ) A terra cobre os erros médicos.

(
(

) À saída do restaurante, nos vimos.
) Formou-se uma gritaria.

11. Passe as frases, abaixo, da voz passiva para a ativa: (0,5)
a. A harmonia foi restabelecida pelo professor.
________________________________________________________________________
b. Tu serias aplaudido por todos.
_______________________________________________________________________
12. Transforme as frases, a seguir, para a voz passiva: (0,5)
a. O segurança os acompanhará.
________________________________________________________________________
b. Prender-te-iam, se eu divulgasse estas fotos.
________________________________________________________________________
13. Leia: Guardou-se os pães.
Os pães foram guardados
Conforme o modelo, acima, faça a conversão das frases seguintes: (0,5)
a. De manhã cedo, limpava-se a moenda.
________________________________________________________________________
b. Construíram-se muitas casas naquele lugar.
________________________________________________________________________
14. Diante das alternativas expostas, assinale a que se encontra na voz reflexiva (0,5)
a – Antigamente contavam-se muitas histórias.
b – O garoto feriu-se com o objeto pontiagudo.
c – Os artistas foram aplaudidos pela plateia.
d – As mercadorias foram repostas conforme a demanda.
e – Questões polêmicas permeiam a sociedade.
15. Analise as orações a seguir atentando-se para o que se pede: (0,7)
Alugam-se casas neste bairro
Precisa-se de funcionários nesta empresa
Há semelhança entre ambas quanto à classificação do sujeito? Justifique sua resposta.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Abraços.
Daily Marques

