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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 PREDICADOS VERBAIS
1. “Mestre Reginaldo, o impoluto, é uma sumidade no
campo das ciências” - O termo grifado é:
a) Adjunto adnominal
b) Vocativo
c) Predicativo
d) Aposto
e) Sujeito simples
2. O item em que a função do termo destacado é aposto se
encontra em:
a) Queridos amigos, vamos ter calma.
b) Diga, João, a verdade agora.
c) Conheci o padeiro, meu ﬁlho.
d) O padeiro, João, não vem hoje.
e) Diga que me ama, Maria.
3. Dê a função sintáCca do termo destacado em:
“Não digo nada de minha Ca materna, Dona Emerenciana”:
a) Sujeito
b) Adjunto adverbial
c) Objeto direto
d) Aposto
e) Objeto indireto
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4. “Ande ligeiro, Pedro”. O termo em destaque exerce função
de:
a) Sujeito
b) Aposto
c) Objeto direto
d) Adjunto
e) VocaCvo
5. “José de Alencar, romancista brasileiro, nasceu no Ceará”
Na oração o termo destacado exerce a função sintáCca de:
a) Aposto
b) Complemento nominal
c) VocaCvo
d) PredicaCvo do objeto
6. Não pertence a mesma função sintáCca:
a) Vive na cidade de Niterói.
b) Gosta de passar pela praça da Sé.
c) No início do século, era famosa a rua do Ouvidor.
d) Durante o mês de junho, viajou coma família.
7. Não ocorre aposto em qual alternaCva:
a) Vou chamar você, Noronha, porque sei que fala francês.
b) Ele sabe tudo: que passaremos na prova.
c) Meu melhor amigo, o Pedro não veio.
d) Ambos são da empresa, um é gerente, o outro
secretário.
e) Diga: ele é muito bom.
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8. Dê a função sintáCca do elemento grifado: “Mestre Cupijó,
ouviu-se há dias a sua grande obra”.
a) Adjunto adnominal
b) Sujeito
c) VocaCvo
d) Aposto
e) Objeto direto
9. A China, nação que mais polui e [...], tem índice de
desmatamento zero.”A expressão sublinhada tem, nessa
frase, uma função de:
a) Adjunto adnominal
b) Aposto
c) Predicado
d) PredicaCvo
10. “Mãe, você é a melhor do mundo!”. Aponte a devida
classiﬁcação do termo em destaque:
a) Aposto
b) VocaCvo
c) Adjunto adverbial
d) Adjunto adnominal
11. O símbolo do movimento é Titã, o cãozinho enterrado
vivo pelo dono.
O trecho sublinhado nessa frase pode ser corretamente
classiﬁcado como:
a) Aposto
b) Objeto direto
c) Objeto indireto
d) PredicaCvo
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Deus, fale comigo agora.
12. O termo destacada na frase acima é:
a) Sujeito
b) Aposto
c) VocaCvo
d) PredicaCvo
13. O termo em destaque abaixo se classiﬁca como: “Pedro,
o zelador, está organizando o salão de festas para à Páscoa.”
a) Adjunto adnominal
b) Adjunto adverbial
c) Aposto
d) VocaCvo
14. Na oração “Vamos logo, Carlos”, o termo sublinhado é:
a) Sujeito
b) VocaCvo
c) Aposto
d) Objeto direto
GABARITO
1 D

2 D

3 D

4 E

11 A

12 C

13 C

14 B

5 A

6 D

7 E

8 C

9 B

10 B

A melhor gramática para quem quer aprender português
de forma simples e objetiva. Elaborada pelo Professor Leo.
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