Tarefa 19 – Professora Lúcia
01. Analise atentamente os fragmentos a seguir, apontando a função sintática a que pertence o elemento
linguístico evidenciado:
a) “Vem caindo devagar
Tão devagar vem caindo
Que dá tempo um passarinho...”
b) “Bebi o café que eu mesmo preparei”... e... “pensando na vida e nas mulheres que amei”.
c) “Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças”.
02. (Cescem) Bem desventurado seria ele, se tivesse de ganhar o pão com o que aprendera na academia.
a) ( ) pronome pessoal oblíquo
b) ( ) conjunção condicional
c) ( ) pronome relativo
d) ( ) objeto direto
e) ( ) objeto indireto
03. Analise o código em referência, atribuindo-o corretamente, tendo em vista as orações propostas:
A. Conjunção subordinativa integrante
B. Conjunção subordinativa condicional
C.
Partícula apassivadora
D. Pronome reflexivo
E.
Partícula integrante do verbo
( ) A maioria dos alunos se queixaram do professor.
( ) Irei à festa, se você resolver acompanhar-me.
( ) Jamais soube se isto era mesmo verdade.
( ) Alugam-se apartamentos para temporada.
( ) Ela se atrapalhou durante a explicação.
04. A palavra ”Que” é pronome relativo nas frases que se sequem. Dê a sua função sintática:
01. Esta é a casa em que nasci.
02. A informação de que mais gostei foi aquela:
03. Há sempre solidão em torno dos que caem:
04. Tudo o que vem do acaso carece de firmeza:
05. Ninguém pode ter tudo aquilo que deseja:
06. Eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou:
07. “É teu amigo aquele que na ocasião do perigo te ajuda”:
08. A demora excita sempre os que amam:
09. O conto a que fases referências não é tão importante assim:
10. Ela me fez uma pergunta a que- não poderia responder:
11. O animal de que mais tenho medo é o urso:
12. De que conversaremos hoje?

