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Funções sintáticas, tipos de predicado, 
predicativo do sujeito e do objeto.  

8° Ano – Gramática – Fábio  

 
Lista 04 

 
Texto:  

Uma Galinha 
Clarice Lispector 

 
Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. Parecia 

calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha1. Não olhava para ninguém, ninguém olhava 
para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer 
se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. 

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três 
lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito 
— e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá 
ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e 
consternada3, viu o almoço junto de uma chaminé.4 O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade 
de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu 
seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, 
escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi 
percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha 
tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, 
era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, 
pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo 
de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas 
vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para 
nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia 
tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. 
 
01. Com base no texto anterior, dê a função sintática dos termos destacados a seguir.  

a) “Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha” (Ref. 1) 
b) “alcançar a murada do terraço”  (Ref. 2) 
c) “A família foi chamada com urgência e consternada” (Ref. 3) 
d) “viu o almoço junto de uma chaminé.” (Ref. 4) 

 
02. Leia o fragmento retirado do texto anterior:  

 

“...onde esta (galinha), hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo.” 
 

a) A expressão “hesitante e trêmula” se refere a qual termo da oração?  
b) Qual a função sintática do termo destacado? Justifique a sua reposta com argumentos 

gramaticais.  
 
03. Classifique o predicado das orações a seguir:  

a) “A galinha é um ser” 
b) “...havia tantas galinhas”  
c) “onde esta (galinha), hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo” 
 

04. Nas orações a seguir, identifique o predicativo. 
a) A presença dos artistas deixou a cidadezinha agitada.  
b) A filha de Débora nasceu sadia.  
c) Considero corajosa sua decisão. 
d) Desnorteada, a torcida do Palmeiras saiu do estádio depois da derrota para o Flamengo. 


