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ASSUNTO: SINTAXE DO PERÍODO SIMPLES 
E VOZES VERBAIS   

8° Ano  – GRAMÁTICA – PROF.: Fábio Barros  

 
Texto I 
 

A casa de Geppetto era um quartinho ao rés do chão que roubava a luz por um vão de escada. A mobília não 
podia ser mais simples: uma cadeira velha, um catre sem conforto e uma mesinha escangalhada. Na parede do 
fundo, via-se uma pequena lareira com o fogo aceso; mas este era pintado, e ao lado do fogo estava desenhada 
uma chaleira que fervia alegremente deixando escapar uma nuvem de vapor, que parecia fumaça de verdade. 

Mal entrou em casa, Geppetto logo tomou as ferramentas e começou a talhar e fabricar seu boneco. 
– Que nome lhe darei3? - disse para si mesmo. - Quero que se chame Pinóquio. Este nome lhe trará sorte. 

Conheci uma família inteira de Pinóquios: Pinóquio pai, Pinóquio mãe e Pinóquio filhos, e todos estavam muito bem. 
O mais rico deles pedia esmola. 

COLLODI, Carlo. As aventuras de Pinóquio: História de um boneco. Ed.:Cosacnaify. 
 
01. O fragmento de texto acima foi retirado do livro As aventuras de Pinóquio. Com base nos conhecimentos 

gramaticais, dê a função sintática dos termos destacados a seguir.  
a) “A casa de Geppetto era um quartinho” 
b) “A mobília não podia ser mais simples” 
c) “via-se uma pequena lareira” 
d) “estava  desenhada uma chaleira...” 
e) “que parecia fumaça de verdade.” 

 
Texto II 
 

 
 

Dik Browne. O melhor de Hagar, o Horrível. Porto Alegre. L&PM, 2007.  
 
02. Com base na leitura do quadrinho acima, responda os itens a seguir. 

a) No primeiro quadrinho, qual é a classificação do sujeito do verbo dizem? 
b) Por que a Helga, a esposa de Hagar, utiliza essa forma verbal? 

 
03. a) Classifique os sujeitos das orações a seguir.  

I. Os políticos e o povo têm interesses diferentes? 
II. Daqui a pouco, aparecerão os barcos e os caçadores. 

 

b) Reescreva as orações anteriores, indeterminado o sujeito de cada uma. Utilize, necessariamente, o índice 
de indeterminação do sujeito. 
I. Naquela cidade, as pessoas trabalham bastante. 
II. Vivemos bem em qualquer cidade deste país. 

 
04. Leia: 

I. “Geppetto logo tomou as ferramentas” 
II. “via-se uma pequena lareira...” 

 

Com relação às orações anteriores, responda:  
a) Dê a função sintática dos termos destacados? 
b) Qual a voz verbal de cada oração?  


