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Frente B – Sintaxe II 3ª  SÉRIE –PORTUGUÊS – ProfaLENE  

Leia atentamente o poema de Augusto dos Anjos e responda às questões a seguir: 

Psicologia de um vencido 

1. Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

3. Sofro, desde a epigênesis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

5. Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

7. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

9. Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas 

11. Come, e à vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

13. E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra! 

Reflita sobre os versos “Sobe-me à boca uma ânsia análoga àânsia / Que se escapa da boca de um cardíaco” (versos 7-8). 

1. Considerando o contexto em que a expressão em destaqueaparece, é correto afirmar: 

(A) trata-se de uma expressão que modifica o termo “umaânsia”. 
(B) trata-se do sujeito do verbo “escapar”. 
(C) trata-se de uma expressão que modifica o termo “análoga”. 
(D) trata-se do complemento do verbo “subir”. 
(E) trata-se de uma expressão que modifica o verbo “escapar”. 
 

2. Em “A influência má dos signos do zodíaco” (verso 4) funcionasintaticamente como: 

(A) objeto indireto 
(B) complemento nominal 
(C) sujeito 
(D) predicativo do sujeito 
(E) objeto direto 
 
3. Em “Já o verme — este operário das ruínas –” (verso 9), otermo em destaque é classificado como: 

(A) aposto 

(B) adjunto adnominal 

(C) complemento nominal 

(D) vocativo 

(E) sujeito 

 

Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar doze, que me 

deixaram as palmas vermelhas e inchadas(R.18). Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos(R.19) sem-vergonhas, 

desaforados(R.20), e jurou que, se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nós havíamos de lembrar para todo o 

sempre.  

Machado de Assis. Contos de escola. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 13 e 24.  

 

Considerando o texto acima, extraído de Contos de Escola, e os diversos temas por ele suscitados, julgue os itens. 

 

4. () Na oração “que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas” (R.18), caso fosse inserida a preposição “com” para introduzir 

o termo “as palmas”, não haveria prejuízo para a correção gramatical do período, mas haveria alteração da função sintática desse 

termo, bem como do pronome “me”.  
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5. ( )Os vocábulos “vermelhas” (R.18) e “inchadas” (R.18), assim como “sem-vergonhas” (R.19-20) e “desaforados” (R.20), exercem 

a função de predicativo, respectivamente, da expressão “as palmas” (R.18) e da forma pronominal “nos” em “Chamou-nos” (R.19). 

 

6. Na análise sintática, existem os termos acessórios que são importantes para a compreensão do enunciado, sendo dispensáveis 

na estrutura básica da oração. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, observando a correta classificação dos termos 

destacados. A seguir, assinale a alternativa correta: 

1. Adjunto Adverbial 2. Aposto 3. Adjunto adnominal 

( ) “A postagem de Obama, que utilizou trechos de uma entrevista...”  

( ) “Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele...” 

( ) “Um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre...” 

( ) “Um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos [...] se converteu, na noite de terça-feira, na mensagem com mais curtidas da 

história do Twitter.” 

A  1, 2, 3, 1 

B  2, 3, 1, 3 

C  3, 2, 2, 1 

D  3, 1, 2, 1 

E  2, 1, 3, 1 

 

“Avanços científicos retiram dos corpos físicos a ideia de perfeição e ampliam os espaços da investigação celeste” 

CAMENIETZKI, Carlos Ziller. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 7. Nº 75. Dez. 2012. 

7. Os vocábulos preposicionados em destaque desempenham, respectivamente, as funções sintáticas de 

A  objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal. 

B  objeto indireto, complemento nominal, complemento nominal. 

C  objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal. 

D objeto direto, complemento nominal, adjunto adnominal. 

E objeto direto, adjunto adnominal, adjunto adverbial. 

 

8. O aposto é um termo utilizado no texto para explicar algo que aparece anteriormente e vem separado por vírgulas. Com base 

nessa informação, assinale a opção em que a expressão destacada NÃO é um aposto. 

A“(...) a divisão do filme literalmente em capítulos, estes nominados de acordo com o coadjuvante ocasionalmente promovido ao  

centro (...)” . 

B“(...) estamos falando da história de um menino que sofre da Síndrome de Treacher Collins, responsável por causar deformação 

facial” . 

C  “A dinâmica entre as pessoas em cena, com quem estabelecemos rapidamente empatia, funciona adequadamente dentro da 

proposta adotada”. 

D“Auggie é educado e amparado sempre de perto pela mãe, Isabel (Julia Roberts), encontra momentos de leveza ao lado do 

paizão (...)” . 

 

9. As realizações científicas da física no século XVII, em parte inspiradas em um revivescimento do interesse pelo atomismo grego 

e pela filosofia epicurista, muito contribuíram para incentivar tentativas cada vez mais complexas de explicar a ação humana sem 

recorrer às crenças, aos desejos, às intenções e aos julgamentos morais dos agentes. 

( ) Sem contrariar a informação apresentada e a prescrição gramatical, o complemento da forma verbal “recorrer” (R.5) poderia 

ser expresso da seguinte forma: a crença, desejo, intenção e julgamento moral dos agentes. 

RECORRER A ALGO   =    VERBO + _______________________ RECORRÊNCIA A ALGO = SUBSTANTIVO + ________________ 

 


