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LISTA DE EXERCÍCIOS OITAVO ANO – SUJEITO, PREDICADO, OBJETOS, PREDICATIVOS 
 
01. Assinale a alternativa correspondente ao período em que há predicativo do sujeito. 

a) Como o povo anda tristonho! 
b) Agradou ao chefe o novo funcionário. 
c) Ele nos garantiu que viria. 
d) No Rio não faltam diversões. 
e) O aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. 

 
02. “O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo.”; “O sol brilhou um pouquinho pela manhã.” Pela 

ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: 
a) nominal e verbo-nominal. 
b) verbal e nominal. 
c) verbal e verbo-nominal. 
d) verbo-nominal e nominal. 
e) verbo-nominal e verbal. 

 
03. Identifique a alternativa que não apresenta objeto direto preposicionado. 

a) Bebeu do vinho que lhe ofereceram. 
b) Devemos amar a eles como a nós próprios. 
c) Ninguém temia ao tirano ditador. 
d) Gostou do vinho que lhe ofereceram. 
e) O policial sacou do revólver para se defender. 

 
04. Em qual das alternativas não há verbo de ligação? 

a) “O que está em jogo...”. 
b) “... mas os resultados não foram equivalentes.” 
c) “...o ministro está convicto...” 
d) “o líder tucano está mal-informado...” 
e) “As declarações parecem viáveis” 

 
05. “Em 1949 reuniram-se em Perúgia, Itália, a convite da quase totalidade dos cineastas italianos, seus 

colegas de diversas partes do mundo.” O núcleo do sujeito de reuniram-se é: 
a) cineastas 
b) convite 
c) colegas 
d) totalidade 
e) se 

 
06. Uma das formas de se indeterminar o sujeito é usar o verbo flexionado na 3ª pessoa do plural. Como 

ficaria a frase seguinte, se transformássemos o sujeito desinencial em indeterminado?  
 

“Um dia percebemos que somos muito importantes para alguém” 
 

a) Um dia percebemos que são muito importantes para alguém.  
b) Um dia perceberão que somos muito importantes para alguém.  
c) Um dia perceberão que são muito importantes para alguém.  
d) Um dia percebem que são muito importantes para alguém.  
e) Um dia percebe-se a nossa importância para alguém. 
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07. Leia: 
 

Ela vai voltar, vai chegar 
E se demorar, I'll wait for you 
Ela vem, e ninguém mais bela 
Baby, I wanna be yours tonight 

(Na estrada – Carlinhos Brown, Marisa Monte, Nando Reis) 
 

Em “e ninguém mais bela” não é necessário o uso de verbo, pois: 
a) trata-se de uma oração sem sujeito, logo o uso do verbo não se faz necessário. 
b) os autores cometeram um erro gramatical, tratando-se de licença poética. 
c) os verbos não têm importância nas construções frasais com objetivo poético. 
d) o verbo de ligação “ser” foi omitido na frase e ainda assim ela fez sentido. 
e) o texto não faz sentido, o uso do verbo não mudaria essa constatação. 

 
08. Leia o texto abaixo: 
 

Águas de Março 
Elis Regina 

É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho 

É um caco de vidro, é a vida, é o sol 
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol 
É peroba do campo, o nó da madeira 
Caingá candeia, é o Matita-Pereira 

É madeira de vento, tombo da ribanceira 
É o mistério profundo, é o queira ou não queira 

É o vento ventando, é o fim da ladeira 
É a viga, é o vão, festa da cumeeira 

É a chuva chovendo, é conversa ribeira 
Das águas de março, é o fim da canseira 
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira 
Passarinho na mão, pedra de atiradeira 

 
O texto acima exemplifica um tipo de predicado muito comum: o predicado nominal. Sendo assim, no que 
diz respeito ao conceito de predicado nominal e aos conceitos relacionados a ele, assinale a alternativa 
correta: 
a) O predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito e presente no sujeito. 
b) O verbo de ligação é um verbo que tem a função de ligar o sujeito ao seu complemento. 
c) Todo verbo de ligação só pode apresentar essa classificação independente do contexto. 
d) Todo predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. 
e) O predicado nominal precisa ter um verbo significativo e um predicativo do sujeito. 

 


