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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 SINTAXE
1. Os termos grifados são, respec2vamente:
I. Correu com os ﬁlhos.
II.A comida foi preparada pelas cozinheiras.
a) Adjunto adverbial, agente da passiva,
b) Objeto indireto, complemento nominal.
c) objeto indireto, adjunto adverbial
d) Objeto indireto, agente da passiva
2. O termo destacado em: “(...) termos gasto tanto dinheiro
na construção de hospitais (...)” exerce função sintá2ca de:
a)
b)
c)
d)

Complemento nominal
Adjunto adverbial
Objeto indireto
Objeto direto

3. A função sintá2ca do termo sublinhado em “cartão de
aniversario” é:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjunto adnominal
Objeto indireto
Complemento nominal
Adjunto adverbial
Objeto direto
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4. Ocorre adjunto adverbial em todas as alterna2vas, exceto:
a) Sempre es2veste comigo nas horas di;ceis.
b) Necessita-se de jus2ça social neste país.
c) Saiu sem olhar para as pessoas presentes.
d) O que me preocupa não é o grito dos maus
e) Falou com prudência.
5. A expressão destacada é um agente da passiva apenas em:
a) Cortou-se o mal pela raiz.
b) Salvou o homem pelo mar.
c) Correu pelo mato ontem.
d) Fui cri2cado pelo professor.
6. O adjunto adverbial foi classiﬁcado erradamente em:
a)
b)
c)
d)
e)

Ninguém se apresentou no evento = lugar
Feriu-se ontem com a tesoura. Instrumento
Saiu muito rapidamente. = tempo
Chorou de raiva. = causa
Estudou para ser aprovado. = ﬁnalidade

7. Na oração “Amanhã voltarei de ônibus ao trabalho.”, qual
a função sintá2ca do termo em destaque:
a) Objeto indireto
b) Complemento nominal
c) Adjunto adverbial
d) Adjunto adnominal
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8. Na expressão: “por todos era apedrejado o Luizinho”, o
termo grifado é:
a) Objeto direto
b) Objeto indireto
c) Sujeito
d) Complemento nominal
e) Agente da passiva
9. Ela chegou à escola. A função sintá2ca do termo em
destaque é:
a) Objeto indireto
b) Complemento nominal
c) Adjunto adverbial
d) Adjunto adnominal
10. Na frase: “O envelope foi carimbado pelo funcionário
postal”; o termo em destaque funciona como:
a) Objeto direto
b) Objeto indireto
c) Complemento nominal
d) Agente da passiva
11. Assinale a análise correta do termo destacado: A terra era
povoada de selvagens.
a) Objeto direto
b) Objeto indireto
c) Agente da passiva
d) Complemento nominal
12. O termo em destaque se classiﬁca como: “A roupa foi
lavada pela minha sogra.”
a) Adjunto adnominal
b) Adjunto adverbial
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c) Agente da passiva
d) Complemento nominal
13. “Eu sou responsável pela ordem na classe.” O termo em
destaque se classiﬁca sinta2camente como:
a) Complemento nominal
b) Agente da passiva
c) Objeto indireto
d) Objeto direto
14. “Eu fui subs2tuído por dois estagiários que, juntos, não
vão ganhar nem um quinto do meu salário”. O termo em
destaque se classiﬁca como:
a) Objeto direto
b) Agente da passiva
c) Adjunto adverbial
d) Complemento nominal
15. Analise a frase abaixo e determine a função sintá2ca do
termo sublinhado:
“O ônibus parou perto da praia”.
a) Predica2vo do sujeito
b) Objeto indireto
c) Adjunto adnominal
d) Agente da passiva
e) Adjunto adverbial
16. Em “Eu es2ve em Dubai”, podemos aﬁrmar que o o
termo destacado exerce a função de:
a) Objeto direto
b) Objeto indireto
c) Agente da passiva
d) Complemento nominal
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e) Adjunto adverbial
17. Indique a alterna2va em que há a classiﬁcação correta do
termo sublinhado: “Durante a viagem, fomos parados pelo
policial”:
a) Sujeito
b) Objeto direto
c) Objeto indireto
d) Agente da passiva
18. Os termos das orações abaixo estão classiﬁcados
corretamente na alterna2va:
I. Carlos já apareceu na televisão.
II.As amigas chegaram ao curso.
III.Correram pela ruas os bandidos.
a) Adjunto adverbial em todas
b) Objeto indireto em todas
c) Adjunto adverbial apenas em I e II
d) Objeto indireto apenas em II
19.
O termo destacado é: “A terra era povoada de
selvagens.”
a) Sujeito paciente
b) Complemento nominal
c) Objeto indireto
d) Adjunto adverbial
e) Agente da passiva
GABARITO
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