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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 liberados nessa
jornada.
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QUESTÕES DE SUJEITO
1. Não há complemento nominal em:
a) A credulidade da vítima era inabalável.
b) Era-lhe difícil a solução do problema.
c) Chegou cheio de problemas.
d) Não se discuta a execução da ordem.
Comentário: O complemento nominal quando ligado a substantivo abstrato
deve ter sentido passivo, ou seja, deve receber a ação. Note que a vítima
executa a ação de ser incrédula, apresentando sentido ativo e
desempenhando função de adjunto adnominal. Quem é crédulo? Resposta:
A vítima. Nas demais, ocorre complemento nominal "do problema, de
problemas, da ordem".
2. “[...] lançar um livro sobre o que ele chama de medo da felicidade.”, O
termo é:
a) Complemento nominal
b) Adjunto adnominal
c) Objeto indireto
d) Objeto direto
e) Predicativo
Comentário: O termo “da felicidade” está preposicionado e completa o
substantivo abstrato “medo”. Perceba também o sentido passivo do termo
em destaque. Alguém que tem medo da felicidade.
3. “Para os franceses, a destruição e o roubo das bicicletas têm(...)”?
Temos:
a) Objeto direto
b) Objeto indireto
c) Adjunto adnominal
d) Complemento nominal
e) Predicativo do objeto
Comentário: O termo preposicionado “das bicicletas” completa o
substantivo abstrato “roubo”, e não pode ser adjunto adnominal já que
exerce valor “passivo”, pois as bicicletas foram roubadas. Lembre-se de que
quando houver sentido passivo será sempre complemento nominal.
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4. Assinale a opção em que o pronome oblíquo funciona como adjunto
adnominal:
a) “Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho [...]”
b) “[...] às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência.”
c) “[...] como se a visse pela última vez.”
d) “O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem.”
e) “Em 32 anos, nunca lhe falei nada.”
COMENTÁRIO: Quando os pronomes oblíquos “lhe, nos, vos, te, me”
exercerem a função de pronome possessivo, eles terão a função sintática de
adjunto adnominal: Baixa a voltagem DELES.
5. O termo destacado NÃO exerce a função de adjunto adnominal:
a) “Eu estava tão descontente ontem...”
b) “O choro exagerado inundava...”
c) Não reflete quem eu sou o meu rosto.
d) Queria ter meu antigo rosto de volta.
e) Era sábio seu desejo de autenticidade.
Comentário: O adjunto adnominal deve acompanhar o substantivo; pode
ocorrer com: “artigo, pronome, adjetivo, numeral e locução adjetiva”. O
termo “descontente”, embora seja adjetivo, não acompanha o substantivo. O
termo “descontente” exerce função de “predicativo do sujeito”. O adjetivo
deve acompanhar o substantivo para exercer a função de adjunto
adnominal.
6. O complemento nominal está em:
a) “...acompanho a caça aos leitores...”
b) “...manter um veículo em vida.”
c) “... entrada dos jovens para a mídia...”
d) “...se fadigam das mesmices...”
e) “...a violência deve ser combatida pelo cidadãos...”
Comentário: Complemento nominal é o termo que completa o sentido de
uma palavra que não seja verbo. Assim, pode referir-se a substantivos,
adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposição. Note que “aos
leitores” completa o substantivo “a caça”.
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Há complemento nominal me:
Os pobres necessitam de ajuda.
Sejamos úteis à sociedade.
Os homens aspiram à paz.
Os pedidos foram feitos por nós.
A leitura amplia os conhecimentos.
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Comentário: Quando houver as preposições “ao, à” ligadas a adjetivo,
substantivo ou advérbio, teremos um complemento nominal, pois haverá
sempre sentido passivo.
8. A função dos termos sublinhado é:
I. A celebração dos judeus começava...
II. O culto aos mortos é comum a todas...
a) Adjunto adnominal e complemento nominal.
b) Advérbio de modo e complemento nominal.
c) Adjunto adnominal e objeto direto.
d) Predicativo do objeto e adjunto adnominal.
Comentário: I. O termo "dos judeus" completa um substantivo abstrato e
tem sentido "ativo": Os judeus celebram. II. Quando houver a preposição
"aos" ligada a um substantivo abstrato, teremos complemento nominal.
9. Os termos grifados são, na ordem:
I. Seu filho tem confiança em você.
II. Ela mora perto do rio.
III. Sou rico de saúde.
a) Complemento nominal em todas
b) Adjunto adnominal em todas
c) Complemento nominal só em I
d) Complemento nominal em I e II
Comentário: I. O termo “em você” completa o substantivo abstrato
“confiança”. II. O termo “pelas cozinheiras” completa o verbo no particípio
“preparada”, e note que a frase está na voz passiva, e sua voz ativa seria:
“As cozinheiras preparavam a comida”. III. O termo sem preposição “o
vestido azul” completa o verbo transitivo direto, logo tem-se objeto direto
10. Os termos grifados são, na ordem:
I. A venda do João é muito pequena.
II. A venda de arroz foi baixa.
a) I e II complemento nominal
b) I e II adjunto adnominal
c) I é adjunto adnominal e II é complemento nominal
d) I é complemento nominal e II é adjunto adnominal
Comentário: I. O termo “do João” completa o substantivo concreto, por isso
é um adjunto adnominal. II. O termo “de arroz completa substantivo abstrato,
tendo sentido passivo; portanto é um complemento nominal.
GABARITO
1 A

2 A

3 D

4 D

5 A

6 B

7 B
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Exercícios de fixação
Classifique os termos em destaque em complemento
nominal e adjunto adnominal.
a) Estou preocupado com ele. ___________
b) Ficamos com a festa. ___________
c) Ela é a mulher do patrão. ___________
d) Não tenho interesse em você. ___________
e) Aprendizado das línguas. ___________
f) Ficou cheia de medo. ___________
g) Tenho medo de escuro. ___________
h) Problemas de hoje. ___________
I) Sinto saudades de você. ___________
j) Trouxe copos de video. ___________
m) Vimos a casa de madeira. ___________
n) A invenção do cientista. ___________
o) O amor de mãe. ___________
p) Muitos dias de chuva. ___________

Portuguesplay.com.br

7

DESAFIO DA SINTAXE

Portuguesplay.com.br

8

