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REVISÃO: FUNÇÕES SINTÁTICAS, TIPOS 
DE PREDICADO E PREDICATIVO (DO 
SUJEITO E DO OBJETO) 

8° ANO – PORTUGUÊS  – FÁBIO 

 
Lista 08 – Atividade 

Texto: 
Exílio 

 

Dezembro, 1969 
 

M.A.C. decidiu ir a pé até a rodoviária: comeria um pastel e seguiria para a W3. Numa tarde assim, 
seca e ensolarada, dava vontade de caminhar, mas preferi pegar o ônibus uma hora antes do 
combinado: saltaria perto do hotel Nacional, desceria a avenida contornando as casas geminadas da W3. 
A cidade ainda era estranha para mim: espaço demais para um ser humano, a superfície de barro e 
grama se perdia no horizonte do cerrado. A Asa Norte estava quase deserta, era sexta-feira, e só às três 
da tarde alguns estudantes saíram dos edifícios mal conservados. Do campus vinham os mais velhos: 
universitários, professores, funcionários, a turma escaldada. A liderança era invisível, os mais 
perseguidos não tinham nome: surgiam no momento propício, discursavam, sumiam. 

Valmor não quis ir: medo, só isso. Medo de ser preso, disse ele. 
Zombavam do Valmor, escarneciam do M.A.C., medroso como um rato, mas agora até o M.A.C. 

sairia da toca e quem sabe se na próxima vez Valmor… 
A revolta se irmanava ao medo, às vezes ao horror, mas a multidão nos protegia e naquela tarde 

éramos milhares. Os militares esperaram o tumulto explodir na W3, depois veio o cerco e quase 
perfeito: nas extremidades e laterais da avenida, nos dois Eixos e nos pontos de fuga da capital. Às 
cinco ouvimos os discursos relâmpagos, urramos as palavras de ordem, pichamos paredes e 
distribuímos panfletos. A dispersão começou antes de escurecer. Ninguém iria ao Beirute, um bar visado 
pela policia, nem ao Eixo Rodoviário, uma praça de guerra. No corre-corre saí da W3, passei pelos 
fundos de lojas e bares, tentando caminhar sem alarde, assobiando, e o céu ainda azul era a paisagem 
possível. Nunca olhar para trás nem para os lados, nunca se juntar a outros manifestantes, fingir que 
todos os outros são estranhos: instruções para evitar gestos suspeitos. Até então nenhum rosto 
conhecido, e a catedral inacabada e o Teatro Nacional não estavam tão longe. Ficaria por ali à espera 
noite, anunciada pela torre iluminada. 

Fonte: http://www.releituras.com/mhatoum_exilio.asp. 
 

01. A partir da leitura do texto anterior, dê a função sintática dos termos destacados.  
a) “comeria um pastel” 
b) “A cidade ainda era estranha para mim” 
c) “A liderança era invisível” 
d) “urramos as palavras de ordem” 

 
02. Observe as orações a seguir e depois responda ao que se pede.  

I. O policial neurótico sacou a arma.  
II. O policial, neurótico, sacou a arma.  
 

Explique a diferença de sentido entre as frases anteriores e, depois, dê a função sintática do termo 
neurótico em cada oração.  

 
03. Passe as orações a seguir para as duas formas da voz passiva análitica.  

a) Enviaram as cartas ontem à tarde.  
b) Publicaram vários livros premiados.  
c) Salvaram uma criança durante um temporal. 
d) Nomearam o novo diretor do colégio.  

 
04. Observe as orações a seguir e depois responda ao que se pede. 

I. Não se conhece a real causa do acidente. 
II. Não se dispõe de um meio eficiente para combater o mal.  

 

a) A partir da estrutura morfossintática das frases anteriores, pode-se afirmar que os termos 
destacados desempenham a mesma função sintática? Justifique a sua resposta com argumentos 
gramaticais.  

b) Dê a classificação do pronome “se” em cada frase.  


