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DESAFIO DA SINTAXE
Professor Leo
Formado em letras há mais de 13 anos, já trabalha como
professor de língua portuguesa há mais de 15 anos,
específico para quem quer aprender português de forma
simples e objetiva, tem uma didática bem diferenciada.
Aprovado em mais de 10 concursos públicos, aprendeu
muitas dicas de como estudar e se sair bem em qualquer
prova. Além disso, já escreveu vários livros voltados para
concursos públicos e estudantes em geral, dentre eles: a
Gramática Simplificada - uma gramática totalmente
diferenciada do mercado.
Criado do Método Simplificado em que você aprende
gramática de forma objetiva e cheia de macetes, sendo
capaz de transmitir uma matéria de 1h hora em menos de 30
minutos.
Conheça também o site www.portuguesplay.com.br, nele
você tem a chance de aprender português do básico ao
avançado. O curso é composto de aulas, dicas em vídeo,
simulados on-line, material para baixar e ainda suporte direto
com o Professor Leo.
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O desafio da sintaxe é um curso 100% on-line e gratuito, o
qual tem o objetivo de ensinar o aluno a entender e dominar
melhor a matéria.
O curso é dividido em:
Aulas teóricas
Questões comentadas em vídeo
Resumão de sintaxe
Esquemas por assunto
Questões em pdf
Você tem a oportunidade de aprender do básico ao
avançado a matéria de sintaxe, por isso é importante seguir a
ordem e acompanhar todos os conteúdos disponibilizados
nessa jornada.
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QUESTÕES DE VERBOS
1. Em “...saibamos ensinar aos alunos o mais elementar,...”, o verbo
destacado é:
a) Transitivo direto
b) De ligação
c) Transitivo indireto
d) Transitivo direto e indireto
e) Intransitivo
Comentário: Os verbos transitivos diretos e indiretos são acompanhados de
um objeto direto (sem preposição = o mais elementar) e um indireto (com
preposição = aos alunos).
2. Ocorre verbo de ligação em:
a) Acabei de chegar.
b) O sonho acabou.
c) Todos acabaram exaustos.
d) Acabe com isso agora!
Comentário: Para que haja verbo de ligação, é necessária a presença do
predicativo do sujeito, já que a função desse verbo é de ligar o predicativo
ao sujeito. Note que na letra “c” o verbo “acabaram” liga o predicativo
“exaustos” ao sujeito “todos”. Além disso, o verbo de ligação não apresenta
ação, mas “estado, permanência ou transformação”.
3. O verbo destacado não é de ligação:
a) Novos casais parecem insatisfeitos.
b) Meus avôs foram muito felizes, por anos.
c) Meus vizinhos permaneceram casados.
d) O novo amor está ao lado, com frequência.
e) Impossível saber se elas estão juntas.
Comentário: Verbo de ligação é aquele que, expressando estado, liga
característica ao sujeito, estabelecendo entre eles (sujeito e característica)
certos tipos de relações. Perceba que o verbo "está" não liga nenhuma
qualidade ao sujeito "o novo amor". Quando os verbos de ligação não forem
de ligação, em regra, serão intransitivos. Não decore os verbos de ligação,
pois podem mudar a classificação conforme o contexto em que se
encontram.
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4. Sobre o verbo da oração “O homem estava em casa; [...]” é correto
afirmar:
a) transitivo direto
b) transitivo indireto
c) de ligação
d) transitivo direto e indireto
e) intransitivo
Comentário: Quando os verbos de ligação (ser, estar, ficar, parecer,
continuar, andar) não forem de ligação, em regra, serão verbos intransitivos,
apresentando adjuntos adverbiais.
5. O termo grifado exerce função sintática de objeto direto:
a) “Quando morre a mãe de alguém, é grosseiro anunciar-lhe ...”
b) “Dois deles são universais .”
c) “Havia os ‘sans-culottes’, os desprovidos do tipo de calça...”
d) “...quando ainda não se carecia de eufemismos, nesta área...”
e) “Sabe-se que o governo, para enfrentar a presente crise.”
Comentário: Objeto Direto é o termo que completa o sentido do verbo
transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição.
Perceba que o termo destacado completa o verbo "haver". Grave também
que o verbo haver = existir não apresenta sujeito, mas apresenta objeto
direto.
6. "Mamãe continua jovem." O verbo desta oração se classifica como:
a) de ligação
b) intransitivo
c) transitivo direto
d) transitivo indireto
Comentário: O verbo de ligação é aquele que expressa estado e liga
características ao sujeito, estabelecendo entre eles (sujeito e
características) certos tipos de relações. Pode expressar: a) estado
permanente: ser, viver; b) estado transitório: estar, andar, achar-se,
encontrar-se; c) estado mudança: ficar, virar, tornar-se, fazer-se; d)
continuidade de estado: continuar, permanecer; e) estado aparente: parecer.
7. O termo sublinhado é objeto direto:
a) Os noivos receberão ‘’os convidados’’.
b) O poder de alterar a constituição não compete ‘’ao governador’’.
c) A melhora na qualificação abriu a oportunidade ‘’para os
frequentadores.’’
d) Os atiradores sacaram ‘’das armas.’’
Comentário: Objeto Direto é o termo que completa o sentido do verbo
transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. O
objeto direto se encontra em "os convidados", pois completa o verbo sem o
auxílio de preposição.
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8. Os termos destacados são, na ordem:
I. “A menina não a agrada.”
II. “A cozinheira serve-lhe comida.”
a) Objeto direto / Objeto indireto
b) Objeto direto / Objeto direto
c) Objeto indireto / Objeto indireto
d) Objeto indireto / Objeto direto
Comentário: Objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo
transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. O
objeto direto pode ser constituído pelos pronomes oblíquos "o, a, os, as, me,
te, se, nos, vos". Quando puderem ser substituídos pelos pronomes retos:
eu, te, ele, nós, vós, eles. Objeto Indireto é o termo que completa o sentido
de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido de preposição clara ou
subentendida. Atuam como objeto indireto os pronomes: "lhe, lhes, me, te,
se, nos, vos". Eles podem ser trocados por "a ele, a eles, a mim, a ti, a si, a
nós, a vós".
9. Assinale a alternativa correta:
I - O garoto comeu duas barras de doce.
II - Suzana chama ontem os jovens.
III - Assistimos ao jogo.
a) Em I, II e III há objeto direto.
b) Em II, o objeto indireto é “chama”.
c) Somente em III há objeto indireto.
d) Em II e III há objeto indireto.
Comentário: 1 - O termo "duas barras" é objeto direto do verbo "comer". 2 O pronome oblíquo "nos" exerce função de objeto direto: chama nós. 3 - O
termo "ao jogo" exerce a função de objeto indireto, pois completa o verbo
transitivo indireto.
10. Ocorre verbo intransitivo apenas em:
a) Os jornais publicaram esta notícia.
b) O garoto imaginava aventuras heroicas.
c) Os torcedores permaneciam atentos.
d) A enchente inundou todo o vale.
e) Nosso velho gato desapareceu.
Comentário: O verbo intransitivo traz em si a ideia completa da ação, sem
necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido.
Alguns verbos mais comuns: viver, aparecer, morrer, sair, chegar, surgir…
Outra dica é que, após o verbo intransitivo, é possível colocar ponto final e a
frase apresentar sentido por si só.
11. Há objeto direto em qual alternativa:
a) “De longe, o veículo com maior risco de acidentes é a moto.”
b) “Não há números comparáveis em relação às bicicletas...”
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c) “Não há números comparáveis em relação às bicicletas...”
d) “...Chegará o caminho para alguns problemas frequentes de saúde.”
Comentário: Objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo
transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. O
verbo "haver" no sentido de "existir" não apresenta sujeito; mas apresenta
objeto direto. Lembre-se de que o objeto sempre fica ligado a um verbo
transitivo.
12. Os verbos das orações estão classificados corretamente na alternativa:
I. Carlos já apareceu na televisão.
II. As amigas tornaram-se inseparáveis.
III. Acrescentaram-lhe os ingredientes.
a) intransitivo, de ligação, transitivo direto e indireto
b) de ligação, intransitivo, transitivo direto e indireto
c) de ligação, de ligação, transitivo indireto
d) intransitivo, transitivo direto, transitivo direto
Comentário: I. O verbo “aparecer” é um verbo intransitivo, pois apresenta
sentido por si só. II. O verbo “tornar-se” é um verbo de ligação quando liga
predicativo ao sujeito. III. O pronome “lhe” tem a função de objeto indireto, e
o termo “os demais ingredientes” tem a função de objeto direto, portanto, o
verbo é transitivo direto e indireto.
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