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FUNÇÕES SINTÁTICAS, COMPLEMENTO 
NOMINAL, VOCATIVO E APOSTO 

8° ANO – PORTUGUÊS/GRAMÁTICA– FÁBIO 

 
Lista 11 – Atividades 

 
01. TEXTO: 

 
Meditação desde criancinha 

 
Para os não iniciados, pode parecer meio maluca a ideia de meditação para crianças1 — como 

esperar, afinal, que um mini ser humano fique quieto por mais do que trinta segundos? Em um 
mundo acelerado e cheio de estímulos, o desafio parece ainda maior. E apesar de tudo — ou talvez 
justamente por isso — uma nova onda de meditação tem arrebatado não só adultos, mas também 
crianças e adolescentes, na tentativa de deixá-los mais equilibrados, tranquilos e focados2. 

A meditação feita com crianças é diferente da praticada por adultos. As sessões têm que ser 
claras e principalmente lúdicas3, algo que é aparentemente simples, mas na prática nem tanto. 

Em Porto Alegre, o projeto Sente, que leva mindfulness e educação socioemocional a um grupo 
de escolas públicas, trata a meditação como “exercícios de respiração”. “Para os bem pequenos, 
propomos atividades mais concretas, falamos em cheirar a flor e assoprar a vela para que eles 
entendam”, afirma a psicóloga Lisiane Rech. Para os maiores, o termo “mindfulness” também é 
deixado de lado para que o programa não pareça descolado da realidade. “São crianças e 
adolescentes cujas demandas vão além da atenção plena e que vivem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. Falar em mindfulness pode parecer prepotente. Então tentamos 
traduzir e mostrar que uma outra realidade é possível”, afirma Gabriela Romeira, também psicóloga 
do projeto. 

As sessões têm que ser claras e principalmente lúdicas, algo que é aparentemente simples, mas 
na prática nem tanto 

Fonte: https://gamarevista.com.br/bem-estar/ommmmm/meditacao-para-criancas/. 
 
Dê a função sintática dos termos destacados a seguir.  
a) “pode parecer meio maluca a ideia de meditação para crianças” 
b) “deixá-los mais equilibrados, tranquilos e focados.” 
c) “As sessões têm que ser claras e principalmente lúdicas” 
d) “uma outra realidade é possível” 

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

 
“Em um mundo acelerado e cheio de estímulos, o desafio parece ainda maior. E apesar de tudo 

— ou talvez justamente por isso — uma nova onda de meditação tem arrebatado não só adultos, 
mas também crianças e adolescentes...” 

 
Os termos destacados desempenham a mesma função sintática? Justifique a sua resposta com 
argumentos gramaticais.  

 
TEXTO: 

 
Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?  
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes Embuçado nos céus? 
Há dois mil anos te mandei meu grito, 
Que embalde desde então corre o infinito... Onde estás, Senhor Deus?... 

 

ALVES, Castro. Vozes D´África. (Domínio público) 
 
03. Identifique, na estrofe anterior, os vocativos e, depois, explique a função deles.  
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TEXTO: 
 

 
 

BROWNE, Dik. Hagar. 
 
04. Na fala do personagem Hagar, têm-se as expressões “o horrível, terror dos mares! 

Conquistador dos continentes! Líder de legiões!” Dessa forma, responda ao que se pede a 
seguir. 
a) Explique qual é o papel (sentido) dessas expressões no contexto da tirinha.  
b) Classifique a função sintática das expressões destacadas. 


