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Lista 07 

 
TEXTO 1: 

 
A Europa viveu uma revolução cultural — a Renascença — nos séculos XV e XVI, nos quais muito dos 

antigos saberes do continente foi recuperado e um novo espírito de curiosidade científica assegurou-lhe 
avanços tecnológicos essenciais, que a colocaram à frente do resto do mundo. As viagens de exploração 
logo se transformaram em grandes ondas de colonização, que chegaram à maior parte do globo.  

 

Philip Parker. Guia Ilustrado Zahar: história mundial. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 216-7. 
 
01. De acordo com as estruturas morfossintáticas do texto anterior, dê a função sintática dos termos 

destacados a seguir:  
a) “A Europa viveu uma revolução cultural” 
b) “um novo  espírito de curiosidade científica assegurou-lhe” 
c) “que a colocaram à frente do resto do mundo.” 
d) “que chegaram à maior parte do globo.” 

 
TEXTO 2: 

 
O momento das descobertas foi também o momento das rupturas. Ao lado das invenções técnicas, 

que permitiram as aventuras dos navegantes, transformações nas estruturas materiais e mentais deram 
início ao que a filosofia e a história chamam de “liberação do indivíduo”, tirando-o do anonimato 
medieval: “divinização do homem e humanização de Deus”. Avança a circulação das ideias, com a 
descoberta, por Gutenberg, do processo de impressão por meio de tipos móveis, com a multiplicação 
dos livros e o aparecimento da imprensa escrita. 

 

Adauto Nunes. Experiência e destino. In: Adauto Nunes (Org.). A descoberta do homem e do mundo.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.10-1(com adaptações). 

 
02. A partir da leitura do fragmento anterior, pode-se afirmar que os termos preposicionados, em 

“divinização do homem e humanização de Deus”, desempenham a mesma função sintática? 
 
TEXTO 3: 

Não me deixe só 
Não me deixe só 
Eu tenho medo do escuro 
Eu tenho medo do inseguro 
Dos fantasmas da minha voz 
Não me deixe só 
Eu tenho medo do escuro 
Eu tenho medo do inseguro 
Dos fantasmas da minha voz 
(…)  

Fonte: https://www.letras.mus.br/vanessa-da-mata/72154/. 
 

03. Observe as estruturas morfossintáticas do texto anterior e responde ao que se pede.  
a) Qual é a predicação verbal do verbo ter? Qual termo funciona como núcleo do complemento 

verbal de “ter”? 
b) Pode-se afirmar que todos os termos preposicionados do trecho anterior desempenham a mesma 

função sintática? Justifique a sua resposta. 
c) Dê a função sintática dos termos preposicionados do trecho anterior. 

 
04. Nas orações a seguir, dê a função sintática dos termos destacados:  

a) Pediu a mão da moça ao pai dela.  
b) O pai ficou ansioso pelo pedido de casamento.  
c) Ele tinha ambição pelo cargo que lhe ofereceram.  
d) Sempre gostei de futebol. 


