
 
LISTA DE RECUPERAÇÃO DE PORTUGUÊS / 8º ANO 

Leia a anedota, a seguir, e responda às questões. 
 
A professora passou a lição de casa: fazer uma redação com o tema “Mãe só tem uma”. 
     No dia seguinte, cada aluno leu a sua redação. Todas mais ou menos dizendo as mesmas coisas: a mãe nos amamenta, 
é carinhosa conosco, é a rosa mais linda do jardim, etc., etc., etc. Portanto, mãe só tem uma... 
      Aí chegou a vez de Juquinha ler a sua redação: 
 “Domingo foi visita lá em casa. As visitas ficaram na sala. Elas ficaram com sede e minha mãe pediu para eu ir buscar Coca-
Cola na cozinha. Eu abri a geladeira e só tinha uma Coca-Cola. Aí, eu gritei para minha mãe: “Mãe, só tem uma!”. 

                                                                                                     
 (Viaje bem, revista de bordo da Vasp, nº 4., 1989.) 

a) Considerando que é muito comum, na linguagem coloquial, o emprego do verbo ter no lugar de haver, responda em 
relação às frases “Mãe só tem uma” e “Mãe, só tem uma!”:  
 
 Qual é a função sintática do termo mãe em cada uma das frases?      
__________________________________________________________________________________________________ 
 
b) O humor da anedota deve-se à diferença de significado entre as duas frases. Em que consiste essa diferença de 
significado? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Observe os períodos a seguir e responda às questões.  
 
• O funcionário, animado, chegou. 
 
• O funcionário chegou animado.  
 
Qual é a função sintática do termo “animado” em cada uma das orações?  
 
1ª oração:_________________________________________________________________________________________ 
 
2ª oração:_________________________________________________________________________________________ 
 
3. Leia a tirinha de Chris Browne. 
 

 



 
Qual é a função sintática dos termos Hamlet e papai? 
a) Pronome 
b) Interjeição 
c) Aposto 
d) Vocativo 
e) Substantivo 
 
4. (UFMG) A propósito do trecho a seguir, aponte a função sintática correta referente ao termo em destaque:   

 “Minha bela Marília, tudo passa,  
A sorte deste mundo é mal segura 
   Se vem depois dos males a ventura  

        Vem depois dos prazeres a desgraça”.  
                                                                                                                  Tomás Antônio Gonzaga. 
a) (     ) aposto 
b) (     ) sujeito         
c) (     ) vocativo              
d) (     ) adjunto adnominal 
e) (     ) complemento nominal 
 
5. Marque a alternativa que apresenta as respectivas funções sintáticas dos termos “aborrecido”, “seguro” e “na 
companhia”, transcritos da tirinha abaixo.  

 
 

   CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Couchar. Português: Linguagens, 7a Série. Editora Atual. São Paulo, SP. 2002. 
a) Adjunto adnominal, objeto direto e objeto indireto.  
b) Predicativo do sujeito, objeto direto e adjunto adverbial. 
c)  Predicativo do sujeito, complemento nominal e adjunto adverbial. 
d) Adjunto adnominal, predicativo do sujeito e adjunto adnominal. 
 
6. Marque a alternativa que apresenta a respectiva função sintática dos três termos destacados em:  

"O lucro", sonho de toda empresa, foi "excelente". 
 

a) objeto direto - adjunto adverbial – predicativo do sujeito. 
b) sujeito - aposto - predicativo do sujeito. 
c) sujeito - vocativo - predicativo do objeto. 
d) aposto - predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 
7. Os dois termos destacados na oração, a seguir, exercem, respectivamente, as funções de:  
 

Chamavam-lhe falsário, sem notar-lhe suas verdades. 
a) sujeito e adjunto adnominal. 
b) objeto indireto e predicativo do objeto.  
c) adjunto adnominal e predicativo do sujeito.  
d) objeto direto e predicativo do objeto. 
e) objeto direto e complemento nominal.  
 
8. O termo grifado em “... A complexidade essencial às questões humanas...” exerce a função sintática de:  
a) objeto indireto. 
b) adjunto adverbial. 
c) agente da passiva. 
d) adjunto adnominal. 
e) complemento nominal 



 
 
9. Analise a função sintática dos termos destacados, baseando-se no seguinte código:  
( 1 ) complemento nominal 
( 2 ) objeto indireto 
( 3 ) adjunto adverbial 
( 4 ) adjunto adnominal 
( 5 ) objeto direto 
   
a) Enviamos estes livros aos alunos. (    ) . 
b) Os jornais noticiaram a prisão (    ) do criminoso. (    ) 
c) A confiança em ti (    ) abriu perspectivas. (    ) 
d) Fomos favoráveis aos alunos. (    )   
e) A dona da casa (    ) recebia  os convidados (    ) alegremente. (    ) 
 
10. (UPR) Em 'Ele morreu de fome', a expressão sublinhada classifica-se como:  
a) adjunto adnominal 
b) aposto 
c) adjunto adverbial 
d) vocativo 
 
11. Leia a oração e indique quais termos desempenham as seguintes funções sintáticas: 

A pergunta foi respondida por Rogério, estrangeiro recém-chegado no Brasil. 
Sujeito: ___________________________________________________________________________________________ 

Predicado: _________________________________________________________________________________________ 

Agente da passiva: __________________________________________________________________________________ 

Aposto: ___________________________________________________________________________________________ 

12. Indique qual oração não apresenta um predicativo do sujeito. 
a) Vocês parecem ansiosas. 
b) Eu acho aquele professor fantástico. 
c) Ele é o amor da minha vida. 
d) Meu irmão anda nervoso. 
 
13. Classifique o predicado e identifique os complementos verbais da seguinte oração: 
A secretária forneceu-lhe as indicações todas. 
Tipo de predicado: 
Objeto direto: 
Objeto indireto: 
 
14. Identifique a opção que não apresenta aposto. 
a) Filho do meu coração, você tem de estudar mais! 
b) Aquela aluna, um poço de insegurança, não abria a boca na sala de aula. 
c) Paula, a vizinha do sétimo andar, partiu a perna. 
d) Estes livros são diferentes: este é mais técnico, aquele é mais literário. 
 
15. Leia a oração e indique quais termos desempenham as seguintes funções sintáticas: 

Semana passada, minha vizinha emprestou este livro à minha filha. 
Sujeito: ___________________________________________________________________________________________ 

Predicado: _________________________________________________________________________________________ 

Objeto direto: ______________________________________________________________________________________ 

Objeto indireto: ____________________________________________________________________________________ 

Adjunto adverbial: __________________________________________________________________________________ 

Adjunto adnominal: _________________________________________________________________________________ 

 
 



 
16. Assinale a única alternativa em que o substantivo destacado exerce a função de predicativo do objeto: 
 
a) (     ) A justiça é a esperança dos excluídos. 
b) (     ) Considero você uma criança. 
c) (     ) Meu coração foi conquistado por aquele homem. 
d) (    ) Saí com o bebê. 
e) (    ) Meu coração, um adolescente, é sempre intenso. 
 
17. Relacione as colunas de acordo com a função sintática exercida pelo substantivo em destaque nas orações: 
 
I. Predicativo do sujeito 
II. Objeto direto 
III. Predicativo do objeto 
IV. Sujeito 
V. Objeto indireto 
 
a) (     ) A esperança é a última que morre. 
b) (     ) Tinham esperança na cura. 
c) (     ) Maria se rendeu à esperança de sobreviver. 
d) (     ) O tratamento parecia uma esperança. 
e) (     ) Considero esse tratamento a única esperança. 
 
18. (Consulpam - adaptada) Na frase “E agora, José?", o termo “José" é, sintaticamente: 
 
a) (    ) Um aposto. 
b) (    ) Um nome próprio. 
c) (    ) Um vocativo. 
d) (    ) Um substantivo comum. 
 
19. Na oração: “Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha”, o núcleo do sujeito é: 

a) todos; 
b) fazenda; 
c) vizinha; 
d) vaqueiros; 
e) pressas. 
 
20. Assinale a alternativa em que o sujeito está incorretamente classificado: 
 
a) Chegaram, de manhã, o mensageiro e o guia. (sujeito composto); 
b) Fala-se muito neste assunto. (sujeito indeterminado); 
c) Vai fazer frio à noite. (sujeito inexistente); 
d) Haverá oportunidade para todos. (sujeito inexistente); 
e) Não existem flores no vaso. (sujeito inexistente). 
 
21. Na praça deserta um homem caminhava – o sujeito é: 

a) indeterminado; 
b) inexistente; 
c) simples; 
d) oculto por elipse; 
e) composto. 
 
22. Na oração: “Anunciaram grandes novidades.”, o sujeito é: 
 
a) simples; 
b) composto; 
c) indeterminado; 
d) elíptico; 
e) inexistente. 
 
 


