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LISTA DE EXERCÍCIOS: 

 

SINTAXE INTERNA 

 

1. Dê a função sintática dos termos assinalados pelas aspas:  

"O lucro", que é um dos incentivos do sistema, foi "excelente". 

a) objeto direto - adjunto adverbial. 

b) sujeito - predicativo do sujeito. 

c) sujeito - predicativo do objeto. 

d) predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 

 

2. "Pagam bem lá?" Nesta oração o sujeito é: 

a) oculto 

b) simples 

c) indeterminado 

d) oração sem sujeito 

 

3. "Em nossa terra não se vive senão de política." Nesta oração o sujeito é: 

a) indeterminado 

b) oração sem sujeito 

c) oculto 

d) simples 

 

4. "Afinal, lá se está sempre contente." Nesta oração o tipo de sujeito é: 

a) oculto 

b) composto 

c) determinado 

d) indeterminado 

 

  



5. "Precisa-se de operários para a obra." Nesta oração o tipo de sujeito é: 

a) composto 

b) indeterminado 

c) simples 

d) oração sem sujeito 

 

6. "Os livros escolares devem ser tratados com carinho." Nesta oração o tipo de sujeito é: 

a) composto 

b) indeterminado 

c) simples 

d) oração sem sujeito 

 

7. Meu amigo José estuda à noite. Nesta oração o tipo de sujeito é: 

a) indeterminado 

b) composto 

c) simples 

d) nenhuma das anteriores 

 

8. "Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizaram o desfile." Nesta oração o tipo de sujeito é: 

a) indeterminado 

b) composto 

c) oração sem sujeito 

d) simples 

 

9. O sujeito de uma oração é determinado quando: 

a) O seu núcleo é um substantivo, palavra substantivada, pronome ou oração substantiva. 

b) O seu núcleo é sempre um substantivo 

c) O seu núcleo é sempre uma oração substantiva ou um substantivo 

d) O seu núcleo é sempre um pronome pessoal ou um substantivo. 

 

10. Quanto à espécie, o sujeito de uma oração pode ser: 

a) Determinado ou indeterminado 

b) Simples, composto ou implícito (oculto) 

c) As duas alternativas anteriores estão corretas. 

d) Nenhuma alternativa está correta. 

 

11. O sujeito do período "Os meninos foram recepcionados pelo padrasto" é: 

a) Simples 

b) Composto 

c) Derivado 

d) Indefinido 

e) Oculto 

 

  



12. Na oração "Eu gosto de sorvete", qual é a função morfológica da palavra que atua como núcleo 

do objeto indireto? 

a) Verbo 

b) Preposição 

c) Substantivo Comum 

d) Pronome Adjetivo 

e) Interjeição 

 

13. Patrícia se cortou. Temos na oração anterior um sujeito na voz: 

a) Composta 

b) Reflexiva 

c) Espelhada 

d) Passiva Analítica 

e) Passiva sintética 

 

14. Na oração: O lobo devorou os porquinhos;  

"devorou" tem a função de que, sintaticamente? 

a) Verbo Transitivo Direto 

b) Verbo de Ação 

c) Verbo Intransitivo 

d) Verbo Transitivo Indireto 

e) Verbo Transitivo Direto e Indireto 

 

15. Em 

Thiago tem esperança de melhores notas; 

na oração anterior a expressão: "de melhores notas" é, sintaticamente: 

a) Objeto Direto 

b) Locução Verbal 

c) Locução Substantiva 

d) Objeto Indireto 

e) Complemento Nominal 

 

16. Na frase "Eu te amo" o pronome oblíquo tem função de: 

a) Objeto Direto 

b) Sujeito 

c) Adjunto adnominal 

d) Conetivo 

e) Complemento do verbo explícito 

 

17. Em Margarete nasceu em Salvador.  

O verbo "nascer" nessa frase tem a função sintática de: 

a) Transitivo Direto 

b) Transitivo Indireto 

c) Transitivo Direto e Indireto 

d) Intransitivo 

e) Transitivo auxiliar 

 



 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 

 

01. Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem 

invariáveis: 

a) Este é o meio mais exato para você resolver o problema: estude só. 

b) Meia palavra, meio tom - índice de sua sensatez. 

c) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois em sua meia promessa. 

d) Passei muito inverno só. 

e) Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. 

 

02. Analise os períodos abaixo 

I. Os brasileiros somos todos eternos sonhadores. 

II. Muito obrigadas! - disseram as moças. 

III. Sr. Deputado, V. Exa. Está enganada. 

IV. A pobre senhora ficou meio confusa. 

V. São muito estudiosos os alunos e as alunas deste curso. 

Há uma concordância inaceitável de acordo com a gramática 

a) em I e II 

b) em II, III e IV 

c) apenas em II 

d) apenas em III 

e) apenas em IV 

 

03. Complete os espaços com um dos nomes colocados nos parênteses. 

a) Será que é __________________ essa confusão toda? 

          (necessário/ necessária) 

b) Quero que todos fiquem ________________. 

                                          (alerta/ alertas) 
c) Houve ____________ razões para eu não voltar lá. 

       (bastante/ bastantes) 

d) Encontrei ____________ a sala e os quartos. 

                   (vazia/vazios) 

e) A dona do imóvel ficou __________ desiludida com o inquilino. 

                                    (meio/ meia) 

 

04.  “Noites pesadas de cheiros e calores amontoados...” 

Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a 

concordância de “amontoado”. 

a) nuvens e brisas amontoadas 

b) odores e brisas amontoadas 

c) nuvens e morros amontoados 

d) morros e nuvens amontoados 

e) brisas e odores amontoadas. 

 

  



05. Colocar:  "C” quando correto, “E” quando errado 

a) (  ) Amanhã se fará os últimos exames. 

b) (  ) Restam-me alguns dias de férias. 

c) (  ) Os Estados Unidos intervieram nos conflitos sul-africanos há alguns meses. 

d) (  ) É necessária liberdade de expressão. 

e) (  ) São crianças a cuja situação muita gente é insensível. 

f)  (  ) Envie algum dinheiro daquela casa de caridade. 

g) (  ) Assisti e gostei muito daquele filme. 

h) (  ) Não me pouparam esforços para que o rio fosse despoluído. 

 

06. Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, 

analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. 

a – A garota parece ------------- confusa. (meio/meia) 

b -  Comemos ------------pizza durante o rodízio com amigos. (meio/meia) 

c – São -------------------as reclamações sobre a mudança de itinerário. (bastante/bastantes) 

d – Por hoje já basta, pois estamos ---------------------cansadas. (bastante/bastantes) 

e – Perdemos ----------------------chances de demonstrarmos nosso talento. (bastante/bastantes) 

 

REGÊNCIA NOMINAL 

 

07. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome (termo regente) e seu 

respectivo complemento (termo regido), reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a devida 

preposição. 

a) O fumo é prejudicial ____ À saúde. 

b) Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis ____ À população. 

c) Seu projeto é passível ____ DE reformulações. 

d) Esteja atento ____ A tudo que acontece por aqui. 

e) Suas ideias são compatíveis ____ COM as minhas. 

 

08. Indique a opção onde há erro de regência nominal. 

a) Ele é muito apegado em bens materiais. 

b) Estamos fartos de tantas promessas. 

c) Ela era suspeita de ter assaltado a loja. 

d) Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. 

e) A confiança dos soldados no chefe era inabalável. 

 

09. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adéqua ao uso da 

preposição “a”: 

a) Estou ávido * boas notícias. 

b) Esta canção é agradável * alma. 

c) O respeito é essencial * boa convivência. 

d) Mostraram-se indiferentes * tudo. 

e) O filme é proibido * menores de dezoito anos. 

 

  



10. As palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso regem, respectivamente, as 

preposições: 

a) a – em – de – para. b) de – a – de. 

c) por – de – com. d) de – com – para com. 

e) com – a – a. 

 

11. Complete as frases com a regência correta. 

a) Estamos ansiosos _____ POR notícias. 

b) O amor é uma virtude comum ____ A todos. 

c) Este rapaz é bacharel ____ EM direito. 

d) A aluna era alheia ____ A todas as informações. 

e) Tenha obediência ____ ÀS/A leis de trânsito. 

 

REGÊNCIA VERBAL 

12. Alguns demonstram verdadeira aversão ..... exames, porque nunca se empenharam o 

suficiente ..... utilização do tempo ..... dispunham para o estudo.  

a) com - pela - de que b) por - com - que  

c) a - na - que d) com - na - que  

e) a - na - de que  

 

13.Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta, de acordo com a norma culta da 

língua:  

a) Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável.  

b) Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana.  

c) O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros.  

d) O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade.  

e) Ao assinar o contrato, o usineiro visou, apenas, ao lucro pretendido.  

 

14. Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição, que 

completam corretamente as frase abaixo: Os navios negreiros, ....... donos eram traficantes, foram 

revistados. Ninguém conhecia o traficante ....... o fazendeiro negociava.  

a) nos quais / que b) cujos / com quem  

c) que / cujo d) de cujos / com quem  

e) cujos / de quem  

 

15. Assinale a opção em que as duas frases se completam corretamente com o pronome lhe:  

a) Não ..... amo mais. / O filho não ..... obedecia.  

b) Espero-..... há anos. / Eu já ..... conheço bem.  

c) Nós ..... queremos muito bem. / Nunca ..... perdoarei, João.  

d) Ainda não ..... encontrei trabalhando, rapaz. / Desejou-..... felicidades.  

e) Sempre ..... vejo no mesmo lugar. / Chamou-..... de tolo.  

 

16. Assinale a alternativa gramaticalmente correta:  

a) Não tenham dúvidas que ele vencerá. b) O escravo ama e obedece o seu senhor.  

c) Prefiro estudar do que trabalhar. d) O livro que te referes é célebre.  

e) Se lhe disserem que não o respeito, enganam-no.  

 



  



CRASE 

17. Opção que preenche corretamente as lacunas: O gerente dirigiu-se ___ sua sala e pôs-se ___ 

falar ___ todas as pessoas convocadas. 

a) à - à - à 

b) a - à - à 

c) à - a - a 

d) a - a - à 

e) à - a - à 

 

18. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado: "Recorreu ___ 

irmã e ___ ela se apegou como ___ uma tábua de salvação." 

a) à - à - a 

b) à - a - à 

c) a - a - a 

d) à - à - à 

e) à - a - a 

 

19. Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório. 

a) à - à - a 

b) a - à - à 

c) à - à - à 

d) à - a - a 

 

20. Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

a) Amores à vista. 

b) Referi-me às sem-razões do amor. 

c) Desobedeci às limitações sentimentais. 

d) Estava meu coração à mercê das paixões. 

e) Submeteram o amor à provações difíceis. 

 

21. Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações: 

I. Precisa falar ___ cerca de três mil operários. 

II. Daqui ___ alguns anos tudo estará mudado. 

III. ___ dias está desaparecido. 

IV. Vindos de locais distantes, todos chegaram ___ tempo ___ reunião. 

a) a - a - há - a - à 

b) à - a - a - há - a 

c) a - à - a - a - há 

d) há - a - à - a - a 

e) a - há - a - à – a. 


