
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA 24 – SEGUNDO ANO 

 
I. Classifique o sujeito dos verbos grifados e dê a função sintática da partícula SE: 

1. Lê-se todos os dias naquela escola.  
2. Lê-se um livro por semana naquela turma.  
3. Bajula-se hoje para atacar amanhã.  
4. Bajula-se o chefe para ter privilégios.  
5. Não se precisa de maus conselhos. 
6. É necessário que se analisem estas questões ainda hoje. 
7. É necessário que se obedeça às ordens dos chefes.  
8. Passa-se um tempo, olha-se ao redor e não há nada. 
9. Necessita-se de costureiras.  
10. Mudaram-se também as leis.  
11. É bom que se pense nestas coisas.  
12. Fizeram-se as alterações lá. 

 
II. Leia.  

Visita 
“Quando a poesia o visitar, 

cedo ou tarde da noite, 
deixe todas as obrigações 

e se envolva no sonho e na fantasia. 
Pense o que será da vida 

se um dia a poesia secar.” 
JOSÉ, Elias. Cantigas de amor. São Paulo: Larousse do Brasil, 2006_ p_ 29_  

a) Releia.  
“e se envolva no sonho”  
b) Qual a classe gramatical e a função sintática da palavra se nesse trecho? 

 
III. Nos períodos abaixo, a partícula se é sempre pronome pessoal oblíquo átono. Identifique a sua função 

sintática em cada período.  
a) Demitiu-se um empregado hoje cedo. 
b) Os namorados se beijaram.  
c) Ana Helena deixou-se estar à janela. 
d) Deram-se um abraço apertado e foram embora. 
e) Vive-se mal com a poluição dos centros urbanos. 
f) Minha grande amiga foi-se embora.  

 
IV. Classifique a partícula se como partícula apassivadora (PA) ou índice de indeterminação do sujeito (IIS).  

a) Precisa-se de digitadoras com prática, no escritório.  
b) Na empresa, necessita-se de novas regras.  
c) Aluga-se quarto para estudante. 
d) Discutiu-se muito este assunto na reunião. 
e) Anda-se muito para chegar àquela praia deserta. 
f) Carnaval bonito viu-se no Rio de Janeiro. 

 
 


