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Lista 10 – Atividades 
TEXTO 1:  
 

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.  
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da 1ª conjugação. 
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas: sempre achava um 

jeito assindético de nos torturar com um aposto. 
Casou com uma regência.    
Foi infeliz.   
Era possessivo como um pronome.   
E ela era bitransitiva.   
Tentou ir para os EUA. 
Não deu. 
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. 
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

Paulo Leminski, Caprichos e Relaxos, 1983   
 
01. Dê a função sintática dos termos destacados a seguir.  

a) “Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.”  
b) “Foi infeliz” 
c) “Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.” 
d) “matei-o com um objeto direto na cabeça” 

 
02. Observe o verso a seguir retirado do texto anterior:  

 

“Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da 1ª 
conjugação.” 

 

Ao analisar a estrutura morfossintática do trecho anterior, qual é a função sintática do termo entre 
vírgulas? Justifique a sua resposta com argumentos gramaticais.  

 
TEXTO 2:  

 
 

03. A partir a leitura da tirinha anterior, identifique os vocativos e depois explique a função deles no 
texto. 
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TEXTO 3: 
Congresso Internacional do Medo 

 
Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio porque esse não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, 
depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

 

ANDRADE, C.D. Antologia Poética. 12ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio. 1978. p. 108 e 109. 
 
04. No poema de Carlos Drummond de Andrade, há o seguinte fragmento: “o medo dos soldados”. É 

possível afirmar que, no contexto, o trecho é ambíguo? Justifique a sua resposta com argumentos 
gramaticais.  

 


