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Simulado de Português – Análise Sintática 
(SC TREINAMENTOS/Prefeitura de Porto Belo - SC/2017) 

01) Analise a frase a seguir, com base nos conhecimentos sobre sujeito e predicado: 
Todos chegaram no horário previsto. 
Quanto à classificação do sujeito da frase: Sujeito composto. 

Comentário: 
                  
Sujeito Simples                                         
 Todos chegaram no horário previsto. 
  

Sujeito e Predicado 

Sujeito: é o termo da oração do qual se afirma ou se nega algo. 
 
Sujeito Simples: É formado por um núcleo. 
 
Ex: O trabalhador da casa vendeu seu Ônix. 
        Suj. Simples 
 
Ex: Mudaram as palavras do texto. 
                       Suj. Simples 
 
Ex: Três pessoas estavam doentes. 
Suj. Simples 
 
Sujeito Composto: É formado por dois ou mais núcleos. 
 
Ex: José e Maria terminaram o namoro. 
       Suj. Comp. 
 
Ex: Café e chá são os meus passatempos preferidos. 
      Suj. Comp. 
 
OBS: O verbo se flexiona com o número e pessoa do núcleo do sujeito. 
 
Predicado: é aquilo que se declara a respeito do sujeito. É o restante da frase após o sujeito. 
 
Ex: O trabalhador da casa vendeu seu Ônix. 
                                         Pred. Verbal 
 
Ex: Mudaram as palavras do texto. 
     Pred. Verbal 
 
Ex: Três pessoas estavam doentes. 
                            Pred. Nominal 
 
Macete para fazer uma análise sintática: 
1º Passo: Encontrar o Verbo que concorda com o sujeito; 
2º Passo: Encontrar o Sujeito; 
3º Passo: Encontrar complemento ou Adjunto. 

 
Gabarito: Errado. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Seberi - RS/2019) 
02) O sujeito da frase “É legal levar para a nossa vida prática” (l. 18) é classificado como: Indeterminado. 

Comentário: 
 

Sujeito Indeterminado – Infinitivo Impessoal 

O sujeito se torna indeterminado por não existir concordância com nenhuma pessoa. 
 
Ex: Cantar bem requer muita determinação. 
      (Suj. Ind.) 

 
“É legal levar para a nossa vida prática” 
                (Suj. Ind.) 
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Gabarito: Correto. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Santa Rosa - RS/2019) 
03) O sujeito da primeira oração do período a seguir, “Não há relatos de que ela tenha chutado uma bola na 
juventude dos seus 21 anos”, retirado do texto, pode ser classificado como simples. 

Comentário: 
 
A oração não terá sujeito quando tratar de: 
 
- Verbo haver impessoal com sentido de “existir”, “ocorrer” ou tempo decorrido. (Verbo sempre fica no singular). 
 
  (Existem) 
Ex: Há pessoas ali. 
     VTD + O.D 
 
  (Ocorreram) 
Ex: Houve transtornos mentais maiores. 
       VTD + O.D 
 
OBS: O Verbo “haver” no sentido de “Existir” ou “Ocorrer”, acaba contaminando o seu verbo auxiliar, quando 
em locução verbal, assim como os verbos em tempo decorrido. 
 
Ex: Deve Haver Cavalos e onças. 
Ex: Deve ir para dois anos que não a vejo. 
Ex: Deve fazer três anos que não bebo. 
 
“Não há relatos de que ela tenha chutado uma bola na juventude dos seus 21 anos” 
       VTD + O.D 
 
Gabarito: Errado. 

(IBADE/IABAS/2019) 
04) Observe a oração destacada: 
“A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico "problema perverso.” 
Sobre seus termos, é correto afirmar que: problema é núcleo do predicativo do sujeito. 

Comentário: 
 
A.A = Adjunto Adnominal; 
 
N.P.S. = Núcleo do Predicativo do Sujeito; 
 
VL = Verbo de Ligação. 
 
 A.A                           A.A           A.A                   VL           Predicativo do Sujeito 
“A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico "problema perverso.”   (Predicado Nominal) 
           Sujeito                                       Adj. Adv.    A.A      A.A         N.P.S         A.A    
 

Adjunto Adverbial 

Traz ideia de circunstância de tempo, modo, causa, meio, lugar, motivo. 
 
Ex: O menino caiu na escola. 
                             Adj. Adv. Lugar 
 
Ex: Quando voltar, conversaremos. 
   Or. Adv. Tempo 

 
Gabarito: Correto. 

(Itame/ Prefeitura de Avelinópolis - GO/2019) 
05) Na oração: Os colegas consideram Pedro inteligente. O termo “inteligente” é um: Adjunto adnominal do 
objeto. 

Comentário: 
 
Os colegas consideram Pedro inteligente. 
      Suj.               V.T.D      O.D.  Pred. Obj. 
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Os colegas o consideram inteligente. 
      Suj.       O.D.     V.T.D     Pred. Obj. 
 

Predicativo do Objeto X Adjunto Adnominal 

Predicativo do Objeto: Momentâneo ou temporário. Está normalmente separado do núcleo do sujeito. 
 
Ex: José deixou João triste. 
       Suj.   V.T.D   O.D.  Pred. Obj. 
 
OBS: Na frase João ficou momentaneamente triste por causa de José. 
 
Para identificar o Predicativo do Objeto é possível a troca do Objeto Direto pelo pronome (o, a, os, as). É 
possível também identificar o Predicativo do Objeto transformando para a voz passiva. 
 
Ex: O público considera o espetáculo excelente. 
 
Ex: O público considera-o excelente. 
           Suj.        V.T.D   O.D.  Pred. Obj. 
  
Ex: O espetáculo foi considerado excelente pelo público. 
 
Adjunto Adnominal: Permanente ou definitivo, não é momentâneo. 
 
Está normalmente junto ao núcleo do sujeito. 
 
Ex: O menino triste andava no pátio. 
    Núcleo Suj. Adj. And. 
 
OBS: O menino sempre é triste. 

 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
06) “Seus filhos mimados correram e toparam nos moveis quebrados”. Nessa construção, os adjetivos 
“mimados” e “quebrados” exercem a função de Adjunto adnominal. 

Comentário: 
 
Seus filhos mimados correram... 
Subst. Con. Adj. Adn. 
 
...toparam nos moveis quebrados. 
                 Subst. Con. Adj. Adn. 
 
Gabarito: Correto. 

(FUNCAB/FUNASG/2015) 
07) Sobre os elementos da oração “diz-nos respeito a nós”, pode-se afirmar corretamente que há nela: objeto 
indireto pleonástico. 

Comentário: 
 

Objeto Indireto Pleonástico 

O OI Pleonástico aparece a partir de um pronome que retoma um objeto indireto já existente na oração. 
 
Ex: Aos clientes, o que lhes demos foram bombons. 
     O.I. Pleonástico        O.I      VTI 
 
Ex: A mim ensinou-me tudo. 
     O.I.Pleo.   VTI    O.I 

 
Suj.Ocult. 
(Ele) diz-nos respeito a nós 
         O.I.Pleo.    VTI       O.I 
 
Gabarito: Correto. 
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(COPEVE-UFAL/Prefeitura de São Miguel dos Campos - AL/2017) 
08) Na frase destacada “Terra, és o mais bonito dos planetas”, a vírgula foi empregada para isolar o aposto. 

Comentário: 
          

Vocativo 

É utilizando quando está chamando alguém. Sempre está entre vírgulas ou no início de frase com vírgula. 
 
Ex: José, apague a luz. 
    Vocativo 
 
Ex: Maria, não leia isso! 
    Vocativo 
  
Ex: Não lhe parece, caro leitor, que tais expressões.. 
                                  Vocativo 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPU/2013) 
09) No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. 
 
Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. 
A vírgula após “colonial" (l.1) é utilizada para isolar aposto. 

Comentário: 
                                                                                                                                            
No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. 
   Adj. Adv. Tempo 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
10) “E, mesmo assim, têm sido “as famílias” a instituição protetora dos mais novos!” . “as famílias” exerce 
função de objeto direto. 

Comentário: 
 
Ordem indireta 
...têm sido “as famílias” a instituição protetora dos mais novos... 
 
Ordem Direta 
As famílias têm sido a instituição protetora... 
        Sujeito       VTD + O.D. 
 
Gabarito: Errado. 
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