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Gramática – Sintaxe I 3ª  SÉRIE – PORTUGUÊS – ProfaLENE  

Passando dos cinquenta 
Meu pescoço se enruga. 

Imagino que seja 
de mover a cabeça 

para observar a vida. 
E se enrugam as mãos 

cansadas dos seus gestos. 
E as pálpebras 

apertadas no sol. 
COLASANTI, Marina1994. Rota de Colisão. Rio de Janeiro: 

Editora Rocco, 1994 (adaptado). 

QUESTÃO 1 

A percepção das partes do corpo é importante para que o 

eu-lírico perceba suas mudanças. Os termos “meu pescoço”, 

“as mãos” e “as pálpebras” grafados no texto assumem a 

função de: 

A  objeto direto 

B  sujeito 

C  objeto indireto 

D  agente da passiva 

E  complemento nominal 

 

 

 

Balada do Louco (Mutantes)  

Dizem que sou louco 

por pensar assim 

Se eu sou muito louco 

por eu ser feliz 

Mas louco é quem me diz 

que não é feliz, não é feliz 

 

 

QUESTÃO 2 

O "me", em destaque na segunda estrofe, exerce função 

sintática de: 

A  Objeto Indireto. 

B  Objeto Direto. 

C  Adjunto Adnominal. 

D  Complemento Nominal. 

E  Aposto. 

 

 

QUESTÃO 3 

Como ficaria o verbo da frase “Dispenso fofocas e 

fofoqueiros.”, flexionado na voz passiva sintética? 

A  Dispensam-se. 

B  São dispensadas. 

C  Seriam dispensadas. 

D  Foram dispensadas. 

 

Não vês, Lise, brincar esse menino 

Com aquela avezinha? Estende o braço, 

Deixa-a fugir; mas apertando o laço, 

A condena outra vez ao seu destino. 

    Nessa mesma figura, eu imagino 

    Tens minha liberdade, pois ao passo, 

    Que cuido que estou livre do embaraço, 

    Então me prende mais meu desatino. 

Em um contínuo giro o pensamento 

Tanto a precipitar-me se encaminha, 

Que não vejo onde pare o meu tormento. 

       Mas fora menos mal esta ânsia minha, 

       Se me faltasse a mim o entendimento, 

       Como falta a razão a esta avezinha. 

(Adaptado de: PROENÇA FILHO, Domício. (org.). A poesia dos 

inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 71-72)  

 

QUESTÃO 4 

Verifica-se a ocorrência de objeto indireto pleonástico no 

seguinte verso: 

A  Se me faltasse a mim o entendimento, (4ª estrofe) 

B  Deixa-a fugir; mas apertando o laço, (1ª estrofe) 

C  A condena outra vez ao seu destino. (1ª estrofe) 

D  Então me prende mais meu desatino. (2ª estrofe) 

E  Tanto a precipitar-me se encaminha, (3ª estrofe) 

 

QUESTÃO 5 

Observe as frases a seguir, retiradas da Nova Gramática do 

Português Contemporâneo, de Celso Cunha: 

I – Não amo a ninguém. 

II – Palavras, leva‐as o vento. 

III – A mim, ninguém me espera em casa. 

IV – A ele, todos lhe entregam presentes. 

As frases que exemplificam casos de objeto direto 

pleonástico são: 

A   I, II, III e IV. 

B   somente I, III e IV 

C   somente II, III e IV 

D   somente II e III. 
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E   somente III e IV. 

 

No trecho abaixo, avalie a função dos pronomes relativos 

destacados. 

 

“Observo curioso e intrigado o conteúdo da caixa de 

vidro que fica no saguão da área de embarque do aeroporto 

internacional. É uma vitrine onde ficam expostos 

objetos que estavam em poder dos passageiros e foram 

confiscados após passarem pelo raio-x. Coisas que eles 

levavam nos bolsos, bolsas, pastas e maletas.” 

          (ÂNGELO, Ivan. “Questão de segurança”. In: Certos homens. 

Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2011, p.59). 

 

QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa cujo pronome é um complemento 

verbal. 

A   “... que eles levavam nos bolsos...” 

B   “... onde ficam expostos objetos...” 

C   “... que estavam em poder dos passageiros...” 

D   “... que fica no saguão da área de embarque...” 

 

 

Chovia. Nas bancas de jornal do Rio de Janeiro, no dia 31 de 

março de 1964, o Correio da Manhã, jornal liberal, 

estampava o editorial com o título: “Basta!”. Nele, lia-se: 

“Até 4 que ponto o presidente da República abusará da 

paciência da Nação? Até que ponto pretende tomar para si, 

por meio de decretos, leis, a função do poder legislativo?” 

No dia seguinte, 7 o mesmo jornal publicou outro editorial. 

O título — “Fora!” — indicava o clima de radicalização 

política a que o país tinha chegado: “Fora! A Nação não mais 

suporta a permanência do 10 Sr. João Goulart à frente do 

governo. Chegou ao limite final a capacidade de tolerá-lo por 

mais tempo. Só há uma coisa a dizer ao Sr. João Goulart: 

Saia!”  

Marco Antonio Villa. Ditadura à brasileira: 1964-1985, a democracia 

golpeada à esquerda e à direita. São Paulo: LeYa, 2014, p. 16-8 

(com adaptações). 

QUESTÃO 7 

(  ) Construído na ordem inversa, o segundo período do texto 

é iniciado por dois adjuntos adverbiais de lugar seguidos de 

um adjunto adverbial de tempo 

 

No fim da carta de que V. M.1 me fez mercê me 

manda V. M. diga meu parecer sobre a conveniência de 

haver neste estado ou dois capitães-mores ou um só 

governador. 

Eu, Senhor, razões políticas nunca as soube, e hoje 

as sei muito menos; mas por obedecer direi toscamente o 

que me parece. 

Digo que menos mal será um ladrão que dois; e que 

mais dificultoso serão de achar dois homens de bem que 

um. Sendo propostos a Catão dois cidadãos romanos para o 

provimento de duas praças, respondeu que ambos lhe 

descontentavam: um porque nada tinha, outro porque nada 

lhe bastava. Tais são os dois capitães-mores em que se 

repartiu este governo: Baltasar de Sousa não tem nada, 

Inácio do Rego não lhe basta nada; e eu não sei qual é maior 

tentação, se a 1, se a 2. Tudo quanto há na capitania do 

Pará, tirando as terras, não vale 10 mil cruzados, como é 

notório, e desta terra há-de tirar Inácio do Rego mais de 100 

mil cruzados em três anos, segundo se lhe vão logrando bem 

as indústrias. 

Tudo isto sai do sangue e do suor dos tristes índios, 
aos quais trata como tão escravos seus, que nenhum tem 
liberdade nem para deixar de servir a ele nem para poder 
servir a outrem; o que, além da injustiça que se faz aos 
índios, é ocasião de padecerem muitas necessidades os 
portugueses e de perecerem os pobres. Em uma capitania 
destas confessei uma pobre mulher, das que vieram das 
Ilhas, a qual me disse com muitas lágrimas que, dos nove 
filhos que tivera, lhe morreram em três meses cinco filhos, 
de pura fome e desamparo; e, consolando-a eu pela morte 
de tantos filhos, respondeu-me: “Padre, não são esses os por 
que eu choro, senão pelos quatro que tenho vivos sem ter 
com que os sustentar, e peço a Deus todos os dias que me 
os leve também.” 

São lastimosas as misérias que passa esta pobre 
gente das Ilhas, porque, como não têm com que agradecer, 
se algum índio se reparte não lhe chega a eles, senão aos 
poderosos; e é este um desamparo a que V. M. por piedade 
deverá mandar acudir. 

Tornando aos índios do Pará, dos quais, como dizia, 
se serve quem ali governa como se foram seus escravos, e os 
traz quase todos ocupados em seus interesses, 
principalmente no dos tabacos, obriga-me a consciência a 
manifestar a V. M. os grandes pecados que por ocasião 
deste serviço se cometem. 
(Sérgio Rodrigues (org.). Cartas brasileiras, 2017. Adaptado.) 

Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de 

ênfase, pode o objeto direto ou indireto vir repetido.(Adriano 

da Gama Kury. Novas lições de análise sintática, 1997. Adaptado).  

 

QUESTÃO 8 

Antônio Vieira recorre a esse recurso expressivo em: 

A“Sendo propostos a Catão dois cidadãos romanos para o 

provimento de duas praças, respondeu que ambos lhe 

descontentavam” (3º parágrafo) 
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B“e, consolando-a eu pela morte de tantos filhos, 

respondeu-me” (4 º parágrafo) 

C“e desta terra há-de tirar Inácio do Rego mais de 100 mil 

cruzados em três anos, segundo se lhe vão logrando bem as 

indústrias” (3º parágrafo) 

D“São lastimosas as misérias que passa esta pobre gente das 

Ilhas” (5º parágrafo) 

E“Eu, Senhor, razões políticas nunca as soube, e hoje as sei 

muito menos” (2º parágrafo) 

 

 

O poder de consumo dos jovens é um filão que anima vários 

setores da economia. Há em curso uma corrida para 

conquistar o coração dessa rapaziada (e o bolso dos pais). As 

grandes marcas desenvolvem estratégias milionárias para 

tornar esse público fiel desde já. A maior parte do que se 

produz no mercado publicitário, que movimenta 13 bilhões 

de reais por ano, tem como alvo a parcela de 28 milhões de 

brasileiros com idade entre 15 e 22 anos. É esse grupo que 

fornece boa parte do ideário da propaganda, enchendo os 

anúncios com mensagens de liberdade e desprendimento. 

 

QUESTÃO 9 

"A maior parte do que se produz no mercado publicitário 

(...)” (l. 3). O termo em destaque pode ser substituído por 

A) seria produzido; 

B) é produzido; 

C) foi produzido; 

D) teria sido produzido; 

E) fora produzido. 

 

 

 

Mas a casa-grande patriarcal não foi apenas fortaleza, 

capela, escola, oficina, santa casa, harém, convento de 

moças, hospedaria. Desempenhou outra função importante 

na economia brasileira: foi também banco. Dentro das suas 

grossas paredes, debaixo dos tijolos ou mosaicos, no chão, 

enterrava-se dinheiro, guardavam-se joias, ouro, valores. Às 

vezes guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. 

Daí Nossas Senhoras sobrecarregadas à baiana de teteias, 

balangandãs, corações, cavalinhos, cachorrinhos e correntes 

de ouro. Os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente 

ousavam entrar nas capelas e roubar os santos.  

(In: Silviano Santiago (coord.). Intérpretes do Brasil, 2000.) 

 

QUESTÃO 10 

Ao se transpor a frase “Às vezes guardavam-se joias nas 

capelas, enfeitando os santos.” (1° parágrafo) para a voz 

passiva analítica, o termo sublinhado assume a seguinte 

forma: 

A  seriam guardadas. 

B  fossem guardadas. 

C  foram guardadas. 

D  eram guardadas. 

E  são guardadas. 

 

 

 

Então, por que a morte é sempre vista como uma 

espécie de escândalo? Por que ela enseja ao mesmo tempo 

horror e curiosidade? É certo que a morte, esse 

acontecimento banal, aparece como um fato dentre outros; 

um fato que o jornalista relata, o médico legista constata, o 

biólogo analisa, o policial investiga. Mas, por outro lado, um 

fato ímpar, desmedido e incomensurável. Não podemos 

deixar de constatar que a morte é um mistério; não temos 

como nos proteger de seu caráter vertiginoso e 

desconcertante. É por isso, aliás, que tanto falamos nela e 

dela tanto ouvimos falar.  

Scarlett Marton. Morte como instante de vida.  

QUESTÃO 11 

( ) Quanto à estrutura “Então, por que a morte é sempre 

vista como uma espécie de escândalo?” (l.1), seria 

preservada a interpretação semântica bem como a correção 

gramatical se o elemento interrogativo estivesse colocado 

após a estrutura verbal na passiva. 

 

 

 

Assim, a função do lutador não é ganhar, mas executar 

exatamente os gestos que se esperam dele. O catch propõe 

gestos excessivos, explorados até o paroxismo da sua 

significação. 

QUESTÃO 12 

( ) Seriam mantidas a correção gramatical e a interpretação 

original do texto, se o trecho “os gestos que se esperam 

dele”  fosse reescrito como os gestos lhe são esperados. 

 

 

 


