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SINTAXE
/ÄãÙÊçÊ
2OiPHX PLQKD TXHULGR D &RPRDQGDRVHXHVWXGRSDUDD)*9"$SDUWLUGH
agora, vamos nos debruçar sobre o estudo da sintaxe (nos blocos I e II, falaremos
da sintaxe do verbo; no III, acerca da sintaxe do nome . Enquanto a morfologia
WHPD¿QDOLGDGHGHDQDOLVDUDVclasses de palavras, a sintaxe busca analisar a
função e o posicionamentoGHSDODYUDVHH[SUHVV}HVHPXPVLQWDJPD3ULPHLUDPHQWHSUHFLVDPRVVDEHUGRLVDVSHFWRVTXDLVVmRDVIXQo}HVVLQWiWLFDVGDOtQJXD
portuguesa e a ordem direta da oração.
1RTXDGURDEDL[RYRFrYHUiTXDLVVmRDVIXQo}HVVLQWiWLFDVGDOtQJXDSRUWXJXHVDVHJXQGRD1RPHQFODWXUD*UDPDWLFDO%UDVLOHLUD 1*% 

Sujeito

Liga-se ao verbo
FRQFRUGkQFLD

Predicado

O que não é sujeito

Objeto direto

Liga-se ao verbo
FRPSOHPHQWRYHUEDO

Objeto indireto

Liga-se ao verbo
FRPSOHPHQWRYHUEDO

Predicativo
(do sujeito e do objeto)

Liga-se ao nome

Agente da passiva

Liga-se ao verbo
VyDSDUHFHQDYR]SDVVLYDDQDOtWLFD

Complemento nominal

Liga-se ao nome

Adjunto adnominal

Liga-se ao nome

Adjunto adverbial

Liga-se ao verbo

Aposto

Liga-se ao nome

Vocativo

Termos essenciais
da oração

Termos integrantes
da oração

Termos acessórios
da oração

Não se liga
QmRSHUWHQFHDRVXMHLWRRXDRSUHGLFDGR
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Obs.1: o predicativo não é exatamente um termo integrante. Ele foi colocado como

LQWHJUDQWHQHVWHPDWHULDOSRUUD]}HVGLGiWLFDV$VVLPFRPRRYRFDWLYRTXH
não é considerado essencial, integrante ou acessório. Todavia, essa divisão
é simplesmente conceitual. Não interfere nos seus estudos para concursos
públicos.
Obs.2: cabe citar que cada estrutura acima citada possui um vocábulo considerado

núcleo. Todavia, em provas, o núcleo mais explorado é o do sujeito.

$OpPGLVVRFDEHGHVWDFDUTXHRVHVWXGRVOLQJXtVWLFRVGH¿QHPDFKDPDGDRUdem direta, também conhecida como ordem canônica ou ordem preferencial. Ela
estipula como os termos preferem se ordenar sintaticamente. Em língua portuguesa, a ordem direta é:

Obs.3: o predicativo não é gramaticalmente um complemento verbal. Todavia, como

ele costuma estar na posição em que se situam os complementos, vamos,
SRUUD]}HVGLGiWLFDVFRQVLGHUDUTXHRYHUERQDRUGHPGLUHWDSRVVXLUHODção de ligação.
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3RU¿PWUrVSUHVVXSRVWRVVmRHVVHQFLDLVSDUDHQWHQGHUPHOKRUDVLQWD[H
Frase: qualquer enunciado inteligível que estabeleça comunicação.
Oração: frase dotada de verbo.
Período: espaço textual, que vai de uma letra maiúscula até uma pontuação (ponWR¿QDOSRQWRGHLQWHUURJDomRRXSRQWRGHH[FODPDomR 1HVVHHVSDoRSRGHPRV
encontrar apenas uma oração – período simples, também conhecido como oração
absoluta – ou mais de uma oração – período composto.
Para começar, vamos falar acerca do sujeito. ([LVWHP UD]}HV SDUD LVVR 3ULmeiramente, entender o sujeito é o básico e fundamental para se entender todas
DVGHPDLVLQWHUDo}HVVLQWiWLFDV$GHPDLVRVXMHLWRHVXDVUHODo}HVHVWmRHQWUHRV
assuntos mais cobrados em provas.

Bloco I – Sintaxe do Verbo – Sujeito
Conforme exposto anteriormente, sintaticamente o sujeito é o termo que estabelece com o verbo a relação de concordância verbal.(VVDpDGH¿QLomRPDLV
SUHFLVDVREUHRVXMHLWR1Ro}HVFRPR³VXMHLWRpRWHUPRTXHSUDWLFDDDomRYHUEDO´
são consideradas rasas para concursos públicos. Esta se encaixa bem durante as
VpULHV LQLFLDLV SDUD TXH R HVWXGDQWH DSUHQGD HP DOJXQV FRQWH[WRV D LGHQWL¿FDU
VXMHLWRV SRLV SDUWH VLJQL¿FDWLYD GRV VXMHLWRV FRLQFLGHQWHPHQWH SUDWLFDP D DomR
YHUEDO 7RGDYLDHPQtYHOPDLVDYDQoDGRHQFRQWUDURVXMHLWRVLJQL¿FDHQFRQWUDUo
termo com quem o verbo estabelece concordância.3DUDVHLGHQWL¿FDURVXjeito, classicamente, duas perguntas podem ser feitas ao verbo: quem ou o que.
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Vejamos alguns exemplos.
 A nova colunista do jornal anunciou a tragédia.
(Quem anunciou a tragédia?)
 O aumento dos preços dos combustíveis nos postos assustou o brasileiro.
(Quem/o que assustou o brasileiro?)
 O país sofrerá com a escassez de água potável.
(Quem sofrerá?)
 Os alimentos não perecíveisVHUmRGRDGRVjVLQVWLWXLo}HVGHFDULGDGH
(Quem/o que serão doados?)
 eIXQGDPHQWDOa criação de uma nova empresa.
(O que é fundamental?)

Como se vê no exemplo 5, o sujeito nem sempre vem exatamente no início da
RUDomR$RUGHPGLUHWDHPOtQJXDSRUWXJXHVDQmRVLJQL¿FDXPRUGHQDPHQWRREULJDWyULRGRVWHUPRVeSUHFLVRWHUDWHQomRDLVVRHPSURYDV

$RLGHQWL¿FDURVXMHLWRpQHFHVViULR não se fazer economia.
3RUH[HPSORHP  RVXMHLWRQmRpDSHQDV³DQRYDFROXQLVWD´³'RMRUQDO´WDPEpP
o integra, pois é um atributo da colunista.
(OLDVHDFRQFRUGkQFLDFRPR¿FD"
3RUWUDGLomRpFRUUHWDDD¿UPDomRGHTXHRYHUERFRQFRUGDFRPRVXMHLWR9HMDPRV
esta questão da banca CESPE:
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QUESTÃO 1

&(63( $IRUPDYHUEDO³VmR´HVWiQRSOXUDOSRUTXHFRQFRUGDFRP³HV-

ses indivíduos”.
7(;72 ³(VVHVLQGLYtGXRVGHVGHDPDLVWHQUDLQIkQFLDVmRSUHVVLRQDGRVHRSULPLdos pela sociedade”.

Certo.
Se perguntarmos ao verbo quem são pressionados e oprimidos, o resultado
que teremos é a expressão “esses indivíduos”, TXH p FODVVL¿FDGD FRPR VXMHLWR
Como, por tradição, o sujeito concorda com o verbo, o item é considerado CERTO.

Todavia, no cerne da discussão gramatical, essa concordância vai além. TamEpPpSRVVtYHOD¿UPDUTXHRYHUERFRQFRUGDFRPRnúcleo do sujeito. E como
LGHQWL¿FiOR"
(POLQKDVJHUDLVLGHQWL¿FDURQ~FOHRGRVXMHLWRVLJQL¿FDHQFRQWUDURVsubstantivos sem preposição. Isso ocorre porque o sujeito é uma expressão da língua
portuguesa que não pode ser preposicionada. Portanto, ao menos um substantivo
QRVXMHLWRGHYHVHDSUHVHQWDUVHPSUHSRVLomR,VVRQRVJDUDQWHDLGHQWL¿FDomRGR
núcleo.
Obs.: esse princípio não é válido para sujeitos oracionais (assunto que será aborGDGRHPSHUtRGRFRPSRVWR 
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$VVLPVDEHPRVTXHHP  RQ~FOHRGRVXMHLWRp³FROXQLVWD´HP  ³DXPHQWR´HP  ³SDtV´HP  ³DOLPHQWRV´HP  ³FULDomR´
5HLWHURpYiOLGRD¿UPDUTXHRYHUERFRQFRUGDFRPRsujeito ou com o núcleo
do sujeito. O seu cuidado maior deve estar no momento em que você for analisar
o texto da questão.

QUESTÃO 2

&(63( $IRUPDYHUEDO³WUD]´HVWiQRVLQJXODUSRUTXHFRQFRUGDFRPR

núcleo de seu sujeito: “a oferta”.
7(;72 $RIHUWDGHPHGLFDomRGRPLFLOLDUSHODVRSHUDGRUDVGHSODQRVGHVD~GHWUD]
HIHLWRSRVLWLYRDRVEHQH¿FLiULRV

Errado.
Ao perguntar ao verbo TXHPWUD]HIHLWRSRVLWLYRDRVEHQH¿FLiULRV, obtém-se
como resposta “a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos de
saúde”. Nesse sujeito, há os seguintes substantivos: “oferta”, “medicação”, “operadoras”, “planos” e “saúde”. Todavia, apenas um deles está sem preposição – “oferWD´$TXHVWmRD¿UPDTXHRQ~FOHRp³DRIHUWD´TXHQmRpYHUGDGHO artigo não
integra o núcleo. Por esse motivo, o item é errado.
eSUHFLVRHVWDUDWHQWR$EDQFDsabeHPTXHRFDQGLGDWRHUUDUi
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1. d®ÖÊÝ^ç¹®ãÊ
Além de conhecer o sujeito, as provas também cobram do candidato os tipos
de sujeito. São os seguintes:

EXPRESSOS
SVC
NÃO EXPRESSOS
(S)VC
INEXISTENTE
ØVC

Simples

1 núcleo

Composto

+ de 1 núcleo

Elíptico/desinencial/oculto

,GHQWL¿FiYHO

Indeterminado

1mRLGHQWL¿FiYHO

Oração sem sujeito

No texto ou
no discurso

Verbos impessoais

ϭ͘ϭ͘^ç¹®ãÊÝøÖÙÝÝÊÝ
Nos exemplos de 1 a 5 acima,WRGRVRVVXMHLWRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRVLPSOHV
visto que possuem apenas um núcleo. Vamos a outros exemplos.

 %UDVLOH$UJHQWLQDGLVSXWDUmRD¿QDOGRFDPSHRQDWR
 7DQWRDRUGHPTXDQWRRSURJUHVVRVmRSULQFtSLRVQDFLRQDLV
 'HVHMDPRVDWRGRVPXLWDSD]HVD~GH
 0HQWHVWmREHP
 2PHQLQRHVWDYDFDQVDGR&RUUHXDWpR¿PGDUXD
 5HYHODUDPDYHUGDGHVREUH&DEUDO
 3UHFLVDVHGHIXQFLRQiULRFRPH[SHULrQFLD
 eLPSRUWDQWHGLULJLUWUDQTXLODPHQWH
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6 e 7 são exemplos de sujeitos compostos (Quem disputarão? Brasil e ArgenWLQD 4XHP VmR SULQFtSLRV QDFLRQDLV" 7DQWR D RUGHP TXDQWR R SURJUHVVR  9DOH
REVHUYDUTXHDSHVDUGHRVQ~FOHRVGRVXMHLWRVHUHPVLQJXODUHVRVYHUERV¿FDP
no plural, pois são coordenados aditivamente. Mais adiante, falaremos mais sobre
casos de concordância verbal.

QUESTÃO 3

&(63( 2HPSUHJRGDIRUPDYHUEDO³VmR´QDWHUFHLUDSHVVRDGRSOXUDO

MXVWL¿FDVHSHODFRQFRUGkQFLDFRPRVQ~FOHRVGRVXMHLWRGDRUDomR³RULJLQDOLGDGH´
e “capacidade”.
7(;72 $RULJLQDOLGDGHHDFDSDFLGDGHGHHQ[HUJDURPXQGRVREGLIHUHQWHVSHUVpectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores.

Certo.
Na questão acima, perceba: quem são características dos maiores pensadores? ³$RULJLQDOLGDGHHDFDSDFLGDGH´VXMHLWRFRPSRVWRGDRUDomR2VQ~FOHRVVmR
“originalidade” e “capacidade”. Ambos estão no singular, mas o verbo está no plural
porque a concordância se dá com o fato de haver dois núcleos coordenados aditiYDPHQWH3RUHVVHPRWLYRDEDQFDFRQVLGHURXRLWHPcerto.

ϭ͘Ϯ͘^ç¹®ãÊÝEÊøÖÙÝÝÊÝ
9 e 10 são exemplos de sujeito elíptico. 11, 12 e 13, sujeitos indeterminados.
Para melhor entender o funcionamento dessas formas de sujeito, precisamos fazer
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um retorno ao nosso ensino fundamental para relembrarmos o conceito de pessoas
do discurso.
Adendo: Pessoas do Discurso
Segundo pressupostos linguísticos, em toda situação comunicativa, existem três
pessoas do discurso: quem fala (primeira pessoa), com quem se fala (segunda pessoa) e de quem/do que se fala (terceira pessoa). A tabela abaixo descreve o funcionamento dessas pessoas:

Pessoas

Relação com os PPCR

Características

pessoa

EU, NÓS

6HPSUHLGHQWL¿FiYHOQRdiscurso

pessoa

TU, VÓS

6HPSUHLGHQWL¿FiYHOQRdiscurso

pessoa

(/( $ (/(6 $6

2VLQJXODUpVHPSUHLGHQWL¿FiYHOQRtexto.
2SOXUDOSRGHVHULGHQWL¿FiYHOQRtexto.

Em toda situação comunicativa, é necessária a existência de alguém para emitir e
DOJXpPSDUDUHFHEHUDPHQVDJHP3RULVVRHSHVVRDVVmRVHPSUHLGHQWL¿cáveis. A terceira do singular sempre possui um referente textual. Já a terceira do
SOXUDOSRVVXLVLWXDomRYDULiYHOSRLVRWH[WRSRGHRXQmRDLGHQWL¿FDU

Assim, podemos voltar aos exemplos acima apresentados. Em 8, quem deseja?
³1yV´TXHQmRHVWiH[SOtFLWR VHHVWLYHVVHH[SOtFLWRVHULDVXMHLWRVLPSOHV &RPRp
SULPHLUDSHVVRDFRQVLGHUDVHLGHQWL¿FiYHOSRUWDQWRVXMHLWRHOtSWLFR(PTXHP
PHQWH"³7X´&RPRpVHJXQGDSHVVRDFRQVLGHUDVHLGHQWL¿FiYHOSRUWDQWR, sujeito
HOtSWLFR(PTXHPFRUUHX"³(OH´TXHHVWiLPSOtFLWRPDVpLGHQWL¿FiYHOSHORWH[to, uma vez que se refere a “menino”, que está no período anterior (ATENÇÃO: “O
menino” é sujeito simples do verbo “estava”, mas NÃO é sujeito do verbo “correu”,
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XPDYH]TXHHVWDIRUPDYHUEDOHVWiHPXPSHUtRGRGLVWLQWR 1RYDPHQWHRVXMHLWR
do verbo “correu” é elíptico.

QUESTÃO 4

,$'(6 1RSHUtRGR³)RLRSULPHLURJUDQGHSDOFRGDFLGDGH´SDUDUHWR-

PDURWHUPR³&RQFKD$F~VWLFDGR')´VHPUHSHWLORpFRUUHWRD¿UPDUTXHRDXWRU
IH]XVRGR D 
a) sujeito indeterminado.
b) oração sem sujeito.
c) sujeito representado por um pronome pessoal.
d) sujeito composto.
e) sujeito oculto ou desinencial.

7(;72  /RFDOL]DGDjVPDUJHQVGR/DJR3DUDQRiQR6HWRUGH&OXEHV (VSRUWLYRV
1RUWH DRODGRGR0XVHXGH$UWHGH%UDVtOLD±0$% HVWiD&RQFKD$F~VWLFDGR')
3URMHWDGDSRU2VFDU1LHPH\HUIRLLQDXJXUDGDR¿FLDOPHQWHHPHGRDGDSHOD
7(55$&$3j)XQGDomR&XOWXUDOGH%UDVtOLD KRMH6HFUHWDULDGH&XOWXUD GHVWLQDGD
a espetáculos ao ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade.

Letra e.
Pelo texto, é possível perceber que quem foi o primeiro grande palco da cidade
foi a “Concha Acústica”. Mas note que o sujeito não está expresso no último período
GRWH[WRWRGDYLDpLGHQWL¿FiYHOXPDYH]TXHRYHUER³IRL´QDWHUFHLUDSHVVRDGR
singular, permite esse entendimento. A alternativa correta é a letra e.
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Em 11, quem revelou? Pela concordância verbal, o resultado é “eles”, que não
HVWiH[SUHVVR VHHVWLYHVVHH[SUHVVRRVXMHLWRVHULDVLPSOHV 7RGDYLDDWHUFHLUD
SHVVRDVypLGHQWL¿FiYHOSRUUHIHUrQFLDWH[WXDO&RPRHVVDUHIHUrQFLDQmRH[LVWH
dizemos que o sujeito é indeterminado.

QUESTÃO 5

&(63( 1RWUHFKR³H[LJLUDPTXHHODDOLVDVVHRFDEHORD¿QDVVHRQDUL]

e mudasse os traços”, o sujeito da forma verbal “exigiram” é indeterminado.
7(;72 $XQLYHUVLWiULD$PDQGDGHDQRVGHLGDGHpDSULPHLUDQHJUDHOHLWD
miss DF. A modelo, que representou o Núcleo Bandeirante, quase desistiu do munGRGDPRGDSRLVH[LJLUDPTXHHODDOLVDVVHRFDEHORD¿QDVVHRQDUL]HPXGDVVHRV
traços. Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última tentativa
de ser modelo.

Certo.
1RWH[WRRYHUER³H[LJLUDP´HVWiQDWHUFHLUDSHVVRDGRSOXUDO HOHVHODVH[LJLUDP 
HQmRpSRVVtYHOLGHQWL¿FDUSHODUHGDomRTXHPSUDWLFRXRDWRGHH[LJLU&RQ¿JXra-se, portanto, um caso de sujeito indeterminado, o que faz o item estar certo.

Vejamos o seguinte texto:
Os delatores encontraram uma oportunidade para falar. Revelaram a verdade sobre
Cabral.
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Perceba que “revelaram” está na terceira pessoa do plural, mas agora o texto permite um referente: “os delatores”. Nesse caso, o sujeito não é mais indeterminado
DWpSRUTXHIRLSRVVtYHOGHWHUPLQiOR 2VXMHLWRGH³UHYHODUDP´DJRUDpHOtSWLFR

(P  WHPRV XPD FRQ¿JXUDomR GH VXMHLWR LQGHWHUPLQDGR YHUER QD WHUFHLUD
pessoa do singular + partícula SE, em função de índice de indeterminação do suMHLWR±,,6 1RWHTXHQRH[HPSORKiGRLVVXEVWDQWLYRV ³IXQFLRQiULR´H³H[SHULrQFLD´ PDVDPERVHVWmRSUHSRVLFLRQDGRV,VVRVLJQL¿FDTXHnenhum deles pode
ser núcleo do sujeito H QmR H[LVWH VXMHLWR VHP Q~FOHR  3RU LVVR, esse tipo de
construção é considerado indeterminado.
Obs.1: para haver IIS, o verbo deve estar na terceira do singular.
Obs.2: IDODUHPRVPDLVVREUHHVVHDVVXQWRDGLDQWHHPRXWUR3')VREUHIXQo}HVGR

SE.

Em 13, temos nosso último caso de sujeito indeterminado. Antes de mais nada,
veja que a oração possui dois verbos WUDWDVH GH XP SHUtRGR FRPSRVWR  3DUD
descobrir o sujeito do primeiro, perguntamos o que é importante? A resposta:
“dirigir com tranquilidade”, que é um sujeito oracional (um sujeito em formato
GHRUDomR1HVVHFDVRRQ~FOHRpRYHUER $JRUDSHUJXQWRquem dirige com
tranquilidade? 4XDOTXHUXP(VVHWLSRGHFRQVWUXomRTXHUGL]HUTXHRDWRGHGLrigir com tranquilidade é importante para qualquer pessoa. O verbo “dirigir” possui
sujeito indeterminado. Esse tipo de verbo também é conhecido como LQ¿QLWLYR
impessoal.
Obs.: falaremos mais sobre o sujeito oracional em outro PDF, acerca de período
composto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

15 de 129

LÍNGUA PORTUGUESA
Sintaxe
Prof. Elias Santana

1HP WRGR YHUER QR LQ¿QLWLYR UHSUHVHQWD XP VXMHLWR LQGHWHUPLQDGR 2V H[HPSORV
abaixo mostram isso. São casos de LQ¿QLWLYRVSHVVRDLV.
Veja os exemplos abaixo.
Ele comprou um carro para eu dirigir com tranquilidade.
Pergunto quem vai dirigir com tranquilidade? ³(X´6XMHLWRVLPSOHV
Essa é a hora de a criança dormir.
Pergunto quem vai dormir? ³$FULDQoD´6XMHLWRVLPSOHV
Obs.:

no exemplo acima, a preposição “de” não pode se fundir com o artigo “a”,
SDUDTXHRVXMHLWRQmR¿TXHSUHSRVLFLRQDGR

ϭ͘ϯ͘^ç¹®ãÊÝ/Äø®ÝãÄãÝ
Na língua portuguesa, existem alguns verbos que, conforme a norma padrão,
não admitem que a posição sintática de sujeito seja ocupada. Esses verbos são
conhecidos como impessoais. &RPR HOHV QmR DGPLWHP VXMHLWR Vy SRGHP ¿FDU
no singular, uma vez que não há com o que concordar. Esse tipo de construção é
conhecido como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. No quadro abaixo,
YRFrYHUiTXHYHUERVVmRHVVHV RVTXHVmRIUHTXHQWHPHQWHFREUDGRVHPSURYDV 
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Fenômenos
da natureza

O verbo sozinho indica um fenômeno natural.

HAVER

Com sentido de “existir”, “ocorrer” ou “acontecer”;
Com a indicação de tempo transcorrido.

FAZER

Com a indicação de tempo transcorrido.

Vamos analisar os exemplos abaixo.
 &KRYHXPXLWRGXUDQWHDPDGUXJDGD
 +DYLDiUYRUHVHVSDOKDGDVSHODHVWUDGD
 +iGH]DQRVFRPHFHLPHXVHVWXGRV
 )D]GRLVPHVHVTXHQmRFRPRFDUQH
(PRYHUER³FKRYHU´QmRDGPLWHTXDOTXHUVXMHLWReRH[HPSORPDLVFOiVVLFR
de oração sem sujeito.

Choveram críticas ao professor.
Nesse caso, o verbo NÃO é impessoal. Veja até que está no plural, concordando
com “críticas”, que é o núcleo do sujeito.
– Choveu granizo durante a noite.
Conforme está apresentado no quadro acima, um verbo que indica fenômeno da
QDWXUH]D Vy p FRQVLGHUDGR LPSHVVRDO TXDQGR 62=,1+2 UHYHOD R IHQ{PHQR 1D
RUDomRDFLPDRVXMHLWRp³JUDQL]R´ RTXHFKRYHX 2IHQ{PHQRQDWXUDOHVWiGHVFULWRSHORYHUERHSHORVXEVWDQWLYRHQmRDSHQDVSHORYHUER
Obs.: isso não é muito importante para provas, mas costuma ser dúvida de muitos
alunos.
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Em 15, o verbo “haver” está empregado em sentido de “existir”. Também é considerado impessoal.

QUESTÃO 6

&(63( $IRUPDYHUEDO³H[LVWHP´SRGHULDVHUFRUUHWDPHQWHVXEVWLWXt-

da por hão, já que “haver” é sinônimo de “existir”.
7(;72 1mRH[LVWHPG~YLGDVGHTXHOKHGL]LDPTXHGHWHUPLQDGRDPDQWHWUDPDYD
contra ele ou que outro desviava o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a
mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens.
Não se pode esquecer que o verbo “haver” – com o sentido de “existir” – por ser
impessoal, jamais pode estar no plural. E a questão faz justamente essa sugestão.
Por isso, o item é considerado errado.

2YHUER³KDYHU´pLPSHVVRDOPDVRYHUER³H[LVWLU´pSHVVRDO,VVRVLJQL¿FDGL]HU
TXHHVWHDRFRQWUiULRGDTXHOHSRVVXLVXMHLWRHFRQFRUGkQFLD&DVRQRH[HPSOR
15, houvesse a substituição dos verbos, o correto seria existiam árvores espalhadas pela estrada.

QUESTÃO 7

&(63( $IRUPDYHUEDO³Ki´SRGHULDVHUFRUUHWDPHQWHVXEVWLWXtGDSRU

existem.
7(;72 $WXDOPHQWHKiGXDV$PpULFDV/DWLQDV$SULPHLUDFRQWDFRPXPEORFRGH
países – incluindo Brasil, Argentina.
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Certo.
A questão acima é diferente da anterior a ela. Sugere-se a substituição de “haver”
SRU³H[LVWLU´2YHUER³KDYHU´pLPSHVVRDOPDV³H[LVWLU´pSHVVRDO,VVRVLJQL¿FD
dizer que, com essa substituição, a frase passará a ter um sujeito. E pergunto: o
que atualmente existe? “Duas Américas Latinas”. Por esse motivo, o correto é
existem, e o item é certo.

Obs.: outra dúvida de muitos alunos...
Professor, já que “duas Américas Latinas” é sujeito com o verbo “existir”,
então o que a mesma expressão é para o verbo “haver”?
A tradição gramatical defende que, com “haver”, “duas Américas Latinas”
é o objeto direto. De coração, isso raramente aparece em provas. Dê mais
DWHQomRjVVXEVWLWXLo}HVGHXPYHUERSRURXWUR
Em 16 e 17, “haver” e “fazer” indicam um tempo que se passou. Também são conVLGHUDGRVLPSHVVRDLVHSRULVVRGHYHP¿FDUQRVLQJXODU

QUESTÃO 8

,$'(6 2XWUDUHGDomRSRVVtYHOSDUDDRUDomR³KiDQRV´VHULDfa-

zem 86 anos.

Errado.
Na questão acima, o autor pretende trocar “haver” por “fazer”, em uma oração que
pretende indicar que 86 anos se passaram. Ambos os verbos, com o sentido de
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indicar tempo transcorrido, são impessoais, motivo pelo qual só podem ser empregados no singular. Isso torna o item errado.
Obs.: QmRFRQIXQGD7(03275$16&255,'2FRP35(7e5,72(PHDPERV
os verbos estão no presente, mas conseguem indicar que algum tempo se
SDVVRX HKiXPDLQGLFDomRGHWHPSRH[SOtFLWDDSyVFDGDXPGRVYHUERV 
Em 16, o verbo “havia” está no pretérito imperfeito e indica, sozinho, um
evento do passado.

Nem sempre o verbo “haver” é impessoal. Quando esse é verbo auxiliar em uma
ORFXomRYHUEDOpFODVVL¿FDGRFRPRYHUERSHVVRDOFRPVXMHLWRHFRQFRUGkQFLD3ULmeiramente, vamos entender uma locução verbal, na ilustração abaixo:
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Analise a seguinte construção:
– O presidente havia decretado dias de luto.
eXPFDVRHPTXHRYHUER³KDYHU´pDX[LOLDUHPXPDORFXomRYHUEDO1HVVHFDVR
H[LVWHXPVXMHLWR ³RSUHVLGHQWH´ 6HHVWHIRUFRORFDGRQRSOXUDORUHVXOWDGRp,
– Os presidentes haviam decretado dias de luto.
$JRUDHXWHSHUJXQWRTXDOGDVGXDVFRQVWUXo}HVDEDL[RHVWiFRUUHWD"
– Deve haver novos tratados de paz no mundo.
– Devem haver novos tratados de paz no mundo.

$QWHV GH PDLV QDGD YDPRV ID]HU DOJXPDV FRQVLGHUDo}HV   ³KDYHU´ HVWi QR
VHQWLGRGH³H[LVWLU´ ³KDYHU´QmRpPDLVDX[LOLDUHVLPSULQFLSDO
Nesse caso, considera-se que a locução é impessoal. Logo, não possui sujeito.
3RULVVRGHYH¿FDUQRVLQJXODU$RSomRFRUUHWDpDSULPHLUD
Agora, ao se trocar o verbo “haver” por “existir”, o correto é devem existir
novos tratados de paz no mundo, pois o verbo “existir” é pessoal.

Ϯ͘ÊÄÊÙÄ®ÝsÙ®ÝÝÖ®®Ý
Aproveito que estamos no assunto sujeito para apresentar a você alguns casos
especiais de concordância verbal que são muito, muito frequentes em provas de
concursos públicos. O meu objetivo é que você saia deste PDF sabendo tudo sobre
VXMHLWR(QWmRYDPRVOi
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Núcleos partitivos (metade, maioria, maior parte, minoria, frações ou porcentagens DFRQFRUGkQFLDSRGHVHUIHLWDFRPRQ~FOHRRXFRPRQ~FOHRGRWHUPR
que determina o núcleo.

Ex.: A maioria dos jogadores chegou.
Ex.: A maioria dos jogadores chegaram.
Obs.: VHDRUDomRIRVVH³$PDLRULDGRWLPHFKHJRX´RYHUERVySRGHULD¿FDUQR
singular, pois “maioria” e “time” são singulares.
Ex.: 1/3 dos brasileiros sabeDYHUGDGH &RQFRUGkQFLDVHPSUHFRPRQXPHUDGRU
Ex.: 1/3 dos brasileiros sabem a verdade.
Ex.: 1,8% das empresárias falaFKLQrV 6ypSOXUDOGRHPGLDQWH
Ex.: 1,8% das empresárias falam chinês.
Obs.: VH DQWHV GR QXPHUDO YLHU XP GHWHUPLQDQWH XP DUWLJR RX SURQRPH  R
verbo só pode concordar com o numeral.
Ex.: Os 1,8% dos italianos come mal.

Mais de um, cerca de: a concordância é sempre feita com o numeral.
Ex.: Mais de um brasileiro foi encontrado.
Ex.: Mais de cinco brasileiros foram encontrados.
Ex.: Cerca de doze pessoas seguiam o profeta.

Sujeito com “cada” ou “nenhum”: verbo sempre no singular.
Ex.: “Cada um de nós compõe a sua história.”
Ex.: “Nenhum deles veio.”
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Sujeito composto unido por conjunção aditiva: se estiver anteposto, o verERGHYHUi¿FDUQRSOXUDO6HHVWLYHUSRVSRVWRRYHUERSRGHHVWDUQRSOXUDO FRQFRUGkQFLDJHQpULFD RXFRQFRUGDUFRPRWHUPRPDLVSUy[LPR FRQFRUGkQFLDDWUDWLYD

Ex.: O homem e a mulher batalham por melhorias. (Concordância com os dois
Q~FOHRV
Ex.: Batalham por melhorias o homem e a mulher. (Concordância com os dois
Q~FOHRV
Ex.: Batalha por melhorias o homem e a mulher. (Concordância com o núcleo mais
SUy[LPR
Lembrando: esses são alguns casos especiais de concordância verbal. InevitaYHOPHQWHYROWDUHPRVQHVVDGLVFXVVmRHPXQLGDGHVIXWXUDV

Com sujeito simples
Com sujeito composto
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BLOCO II – Sintaxe do Verbo – Complementos Verbais e Adjuntos
Adverbiais
No bloco anterior, iniciamos nossos estudos de sintaxe por uma parte necessária
a qualquer prova: o sujeito. Ele é importante por dois motivos. Primeiramente, por
estar presente em todas provas. Além disso, segundo teorias linguísticas, só após
compreender o sujeito, um indivíduo está apto a entender outras estruturas sintáticas. Em outras palavras, o sujeito é pré-requisito para o resto. Partindo do pressuposto de que você, atentamente, estudou o bloco anterior,SRGHPRVLUDGLDQWH
O foco, agora, está em complementos verbais e adjuntos adverbiais. Essas estruturas pertencem ao predicado e geram alguma confusão nos estudos dos
alunos. Antes de irmos direto ao assunto, coloque uma informação em sua cabeça:
adjunto adverbial NÃO É um complemento verbal. Isso será fundamental para
TXH YRFr QmR VH FRQIXQGD 3DUHFH PXLWR SRXFR PDV UHSLWD LVVR SDUD VL DWp TXH
YRFrVHFRQYHQoD QHPTXHVHMDQDPDUUDNNN 
Vale sempre, claro, relembrar um esquema que estava na seção passada:

ϯ͘KÝÊÃÖ½ÃÄãÊÝsÙ®Ý
Segundo a tradição gramatical, os complementos verbais por excelência são o
objeto direto e o objeto indireto. A diferença elementar entre eles: aquele não
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possui preposição, ao passo que este é sempre preposicionado. A ideia desses complementos é receber a noção transmitida pelo verbo. Melhor: a noção verbal vem
do sujeito e recai sobre o complemento. Vejamos alguns exemplos:

 2JHUHQWHFRQWUDWRXDTXHOHVQRYRVIXQFLRQiULRV
 $VFULDQoDVJRVWDPGHDWLWXGHVDPRURVDV

(PQRWHDQRomRGHFRQWUDWDUSDUWHGH³RJHUHQWH´ VXMHLWR $OJXpPUHFHEH
HVVDQRomR±³DTXHOHVQRYRVIXQFLRQiULRV´ REMHWRGLUHWR -iHPDQRomRGHJRVWDUSDUWHGH³DVFULDQoDV´ VXMHLWR (VVDQRomRUHFDLVREUHDTXLORGHTXHJRVWDPDV
FULDQoDV±³GHDWLWXGHVDPRURVDV´ REMHWRLQGLUHWR 3RURXWURkQJXORquem contrata, contrata algo ou alguém; quem gosta, gosta de algo ou de alguém.

Mais um exemplo:
 2GHSXWDGRGRRXWRGRVRVUHFXUVRVDUUHFDGDGRVDLQVWLWXLo}HVGHFDULGDGH

(PDQRomRGHGRDUSDUWHGH³RGHSXWDGR´ VXMHLWR (VVDQRomRUHFDLVREUH
³WRGRVRVUHFXUVRVDUUHFDGDGRV´ REMHWRGLUHWR HVREUH³DLQVWLWXLo}HVGHFDULGDGH´
REMHWRLQGLUHWR 1HPRVUHFXUVRVQHPDVLQVWLWXLo}HVJHUDPDQRomRGHGRDU$OLás, os recursos são doados,HDVLQVWLWXLo}HVrecebem o que foi doado. Por outro
ângulo, quem doa, doa algo a alguém.

1mRYLDMH2³D´DQWHVGH³LQVWLWXLo}HV´pDSHQDVSUHSRVLomR2DUWLJRQmRIRLHPSUHJDGRQDVHQWHQoDDFLPDDSUHVHQWDGD(OHPEUHVHSUHSRVLo}HVQmRFRQFRUGDP
com substantivos.
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A complementação verbal nos traz uma nova percepção: a transitividade verbal.
O verbo rege o complemento, e o complemento é regido pelo verbo. E essa relação
GH¿QHDWUDQVLWLYLGDGH9HMDRHVTXHPDDEDL[R

$SDUWLUGLVVRSRGHPRVGH¿QLUTXHRYHUERGHpYHUERWUDQVLWLYRGLUHWR 97' 
GH  YHUER WUDQVLWLYR LQGLUHWR 97,  H GH  YHUER WUDQVLWLYR GLUHWR H LQGLUHWR
97', 
Coloque uma informação na sua cabeça concurseira: TXHP GH¿QH D WUDQsitividade verbal é a presença do objeto Um verbo não nasce transitivo. Na
verdade, ele se torna transitivo, a partir da presença do objeto. Venha comigo aos
exemplos abaixo, derivados do 3:
 2GHSXWDGRGRou todos os recursos arrecadados.
 2GHSXWDGRGRRXDLQVWLWXLo}HVGHFDULGDGH
A oração 4 apresenta apenas o que foi doado. Logo, o verbo é apenas transitivo direto. Já em 5, está presente apenas a quem foi doado. Logo, o verbo é
DSHQDVWUDQVLWLYRLQGLUHWR,VVRUDWL¿FDRTXHGLVVHDQWHULRUPHQWHRYHUERVHWRUQD
transitivo pela presença do complemento.
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e ORXFXUD TXHUHU GHFRUDU WRGDV DV WUDQVLWLYLGDGHV YHUEDLV DLQGD PDLV DJRUD TXH
você percebeu que um mesmo verbo pode ter transitividade variável, a depender
do complemento. Quem estuda para concursos deve ENTENDER a transitividade
verbal e DECORAR apenas os verbos de regência especial (que são comumente
FREUDGRVHPSURYD 0DLVDGLDQWHYRFrVDEHUiTXHYHUERVVmRHVVHV

QUESTÃO 9

&(63( ([HUFHPDIXQomRGHFRPSOHPHQWRGLUHWRGDVIRUPDVYHUEDLV

DHODVUHODFLRQDGDVDVVHJXLQWHVH[SUHVV}HV³XPOHYDQWDPHQWR´ / ³DOJXpP
PRUWR´ / ³WRGRVRVDQWLYtUXVH[LVWHQWHV´ / H³DOtQJXD´ / 
QUESTÃO 10

&(63( 1RVWUHFKRVµ&KDPHDHPHUJrQFLD¶ / ³SDJDUXPDFRQWD

DVWURQ{PLFD´ /   ³GHVVHP FkQFHU´ /   H ³FRPSUDU SUHVHUYDWLYRV´ /
 DVIRUPDVYHUEDLVQmRVmRLQWUDQVLWLYDV

7H[WR
Estive fazendo um levantamento de todas as mensagens que me enviaram pela
Internet e observei como elas mudaram a minha vida.
Primeiro, deixei de ir a bares e boates por medo de me envolver com alguém ligado
a alguma quadrilha de lDGU}HVGHyUJmRVFRPWHUURUGHTXHPHURXEHPDVFyUQHas, arranquem-me os dois rins, ou até mesmo esperma, deixando-me estirado dentro de uma banheira cheia de gelo com uma mensagem: “Chame a emergência
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ou morrerá”. Em seguida, deixei também de ir ao cinema, com medo de sentar-me
em uma poltrona com seringa infectada com o vírus da AIDS.
Depois, parei de atender o telefone para evitar que me pedissem para digitar *9 e
minha linha ser clonada e eu ter de pagar uma conta astronômica. Acabei dando o meu celular porque iriam me presentear com um modelo mais novo, de outra
marca, o que nunca aconteceu. Então, tive de comprar outro, mas o abandonei em
um canto com medo de que as micro-ondas me dessem câncer no cérebro.
'HL[HLGHWHUUHODo}HVVH[XDLVSRUPHGRGHcomprar preservativos furados que me
contagiem com alguma doença venérea. Aproveitei e abandonei o hábito de tomar qualquer coisa em lata para não morrer devido aos resíduos infectados pela urina de rato.
Deixei de ir aos shoppings com medo de que sequestrem a minha mulher e a obriguem a gastar todos os limites do cartão de crédito ou coloquem alguém morto no
porta-malas do automóvel dela.
)LTXHLSUDWLFDPHQWHDUUXLQDGR¿QDQFHLUDPHQWHSRUFRPSUDUtodos os antivírus existentes para evitar que a maldita rã da Budweiser invadisse o meu micro ou que os
Teletubbies se apoderassem do meu protetor de tela.
Quis fazer o meu testamento e entregá-lo ao meu advogado para doar os meus
EHQVSDUDDLQVWLWXLomREHQH¿FHQWHTXHUHFHEHXPFHQWDYRGHGyODUSRUSHVVRDTXH
anota seu nome na corrente pela luta da independência das mulheres no Paquistão,
mas não pude entregar porque tive medo de passar a língua sobre a cola na borda
do envelope e contaminar-me com as baratas ali incubadas, segundo me haviam
me informado por e-mail.

Certo./Certo.
A primeira questão quer avaliar o seu conhecimento sobre complementos verbais
WRGRVVXEOLQKDGRVQRWH[WRDFLPD 1RSULPHLURFDVRDQRomRGHID]HUUHFDLVREUH
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algo feito – “um levantamento” (quem faz, faz algo). No segundo, há a noção de
colocar e o que foi colocado – “alguém morto” (quem coloca, coloca algo). No
terceiro, há a noção de comprar e o que foi comprado – “todos os antivírus existentes” (quem compra, compra algo).3RU¿PKiDQRomRGHSDVVDUHRTXHp
passado – “a língua” (quem passa, passa algo). Constatamos, assim, que todas
as estruturas destacadas desempenham a função de complemento direto dos verbos a que se ligam, motivo pelo qual a questão está certa.
-iDVHJXQGDTXHUDYDOLDUDWUDQVLWLYLGDGHGRVYHUERV WUHFKRVHPQHJULWRGRWH[WR 
No primeiro caso, há a noção de chamar e o que é chamado; no segundo, a noção
de pagar e o que é pago; no terceiro, a noção de dar e o que é dado; no quarto, a
noção de comprar e o que é comprado. Todos os verbos são VTD, pois estão acompanhados de seus respectivos complementos diretos. Então o item está certo, pois
RH[DPLQDGRUD¿UPDTXHDVIRUPDVYHUEDLVnão são intransitivas.

QUESTÃO 11

,%)& &RQVLGHUDQGRRYHUVR³não via o trem´DYDOLHDVD¿UPDo}HV

que seguem.
I. O verbo é intransitivo.
II. Na oração, “o trem” exerce a função de objeto direto.
(VWiFRUUHWRRTXHVHD¿UPDHP
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
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Letra b.
Primeiramente, vamos analisar a oração: há a noção de ver e o que é visto – “o
trem”. Logo, o verbo é TD e “o trem” é OD. Se o verbo “transitou”, não podemos
WRPiOR FRPR LQWUDQVLWLYR R TXH WRUQD D SULPHLUD D¿UPDWLYD HUUDGD 3HOR TXH Mi
H[SXVDVHJXQGDD¿UPDWLYDHVWiFHUWD(QWmRRJDEDULWRpDletra b.

ϰ͘KWÙ®ã®òÊÊsÙÊ>®¦Ê
4XHULGR D GHSRLVGHIDODUPRVVREUHRVFRPSOHPHQWRVYHUEDLVYDPRVDRXWUD
possibilidade sintática:

 2SUHVLGHQWHHVWDYDGHVRODGR

Primeiramente, quero que você dê atenção ao verbo “estava”. Você se lembra
o que aprendeu sobre verbos ainda no primário? Não? Então venha comigo aqui:

$'(1'2248(e809(5%2"
9RFrTXDQGRSHTXHQR D DSUHQGHXRVHJXLQWHverbo é uma palavra que serve
para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Essa é, realmente, uma noção
extremamente primária, mas que vai nos ser de grande valia. Vamos separar os
YHUERVQHVVDVWUrVFDWHJRULDVGD~OWLPDSDUDDSULPHLUD SRUPRWLYRVGLGiWLFRV 
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&ODVVL¿FDomR

Principais verbos

O que eles podem
ser sintaticamente

Fenômenos da natureza

Chover, nevar, amanhecer, trovejar, anoitecer, ventar, raiar.

VI

6HUHVWDUSHUPDQHFHU¿FDU
Estado

continuar, parecer, andar, tornar-se, virar.

VL ou VI

Ação

O resto

VTD, VTI, VTDI, VI

3RUTXHLVVRSURIHVVRU"
$LGHLDpID]HUFRPTXHYRFrH[FOXDSRVVLELOLGDGHV1RH[HPSORDRYHUXPYHUER
de estado, você já deve pensar “sintaticamente, ele não pode ser VTD, VTI, VTDI”,
sacou?
Obs.1: nem todo verbo de estado é verbo de ligação. Falaremos mais sobre isso

adiante.
Obs.2: WHQKDERPVHQVR&RPSDUHRSDUGHRUDo}HVDEDL[R

– Ele anda preocupado.
– Ele anda rapidamente.
9RFr p FODUR VDEH TXH RV GRLV YHUERV DFLPD VmR GLIHUHQWHV 2 SULPHLUR
indica estado de preocupação. O segundo diz respeito ao ato de caminhar. O
mesmo vale para “virar”. Veja:
Ele virou professor.
Ele virou a página.
No primeiro caso, o verbo indica o que ele se tornou. No segundo, temos o
ato de passar uma página.
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Obs.3: acima, estão listados os principais, e não todos. Além disso, quando escre-

vo “o resto” para os de ação é porque esse grupo se divide em ação, existência, processo, volição, necessidade etc. Por isso chamei de “resto”. A ideia é
que você, a partir de agora, pense assim: se não é fenômeno da natureza,
se não é estado, então é ação”. Pegou o espírito?

Voltemos, então, ao exemplo 6. O sujeito do verbo “estava” é “o presidente”.
Observe que “desolado” é uma característica atribuída ao presidente. O verbo predicar possui, em sua origem latina, o sentido de atribuir algo a alguém, elogiar,
louvar.$VVLPVHQGRSRGHPRVD¿UPDUTXH³GHVRODGR´pXPDWULEXWRGDGRDRSUHsidente. Em outras palavras, “desolado” predica o presidente. Por isso, “desolado”
pRSUHGLFDWLYRGRVXMHLWR2YHUER³HVWDYD´SRVVXLDPHUD¿QDOLGDGHGHFRQHFWDU
o sujeito ao seu atributo. Por esse motivo, nós o chamamos de verbo de ligação.
Obs.4: em língua portuguesa, somente verbos de estado podem ser verbos de liga-

omR

O predicativo não é realmente um complemento verbal, uma vez que ele não se
OLJDDRYHUER0DVSRUUD]}HVGLGiWLFDVFRVWXPDPRVRFKDPDUGHFRPSOHPHQWR
apenas pela sua posição posposta ao verbo na ordem direta da oração. Além disso,
não existe predicativo do sujeito apenas com verbos de ligação (veremos isso mais
DGLDQWHHP³FRQ¿JXUDo}HVRUDFLRQDLV´ $JRUDXPDD¿UPDomRHXWHJDUDQWRVy
existe verbo de ligação com predicativo do sujeito.
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ϱ͘KsÙÊ/ÄãÙÄÝ®ã®òÊ
$ JURVVR PRGR SDUD PHOKRU LQLFLDU QRVVD FRQYHUVD SRGHPRV D¿UPDU TXH R
verbo intransitivo é aquele que não transita ou liga. São os verbos que indicam
fenômenos da natureza, os de ação que não possuem complementos verbais ou os
de estado que não ligam sujeitos a predicativos. A melhor forma de entender um
verbo intransitivo é comparando sentenças e excluindo possibilidades. Vejamos a
seguir.
 (OHEHEHOHLWH
 (OHEHEHPXLWR
 (OHEHEHDRVGRPLQJRV

1DVWUrVRSo}HV,RYHUERHRVXMHLWRVmRRVPHVPRV YHUERGHDomR (P, a
ação de beber recai sobre algo bebido, ou melhor: quem bebe, bebe algo (“leite”). $VVLP SRGHPRV D¿UPDU TXH R YHUER p 97' H ³OHLWH´ p 2' 2 PHVPR QmR
acontece em 2 e 3. A ação de beber não recai sobre algo bebido. Logo, os verbos
desses dois exemplos são intransitivos. Toda transitividade verbal depende de complemento explícito.
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(QWmRSURIHVVRU(OLDVTXDOpDFODVVL¿FDomRVLQWiWLFDGH³PXLWR´HGH³DRVGRmingos”? Ambos se referem ao verbo. O primeiro indica a intensidade com que se
bebe; o segundo, quando se bebe. Morfologicamente, “muito” é advérbio; “aos
domingos”, uma locução adverbial. Ambos, sintaticamente, são adjuntos adverbiais.
Vamos ver outra comparação:
 2GHSXWDGRHVWDYDHXIyULFR
 2GHSXWDGRHVWDYDHP&DPSLQDV

1DVGXDVRUDo}HVRYHUERHRVXMHLWRVmRRVPHVPRV YHUERGHHVWDGR (P
4, “eufórico” é uma característica do sujeito; portanto, predicativo do sujeito (e o
YHUERpGHOLJDomR 2PHVPRQmRRFRUUHHP. “Em Campinas” não é característica
GRVXMHLWRPDVXPDLQIRUPDomRDFHUFDGRYHUER RQGHHVWDYD 0RUIRORJLFDPHQWH
“em Campinas” é uma locução adverbial; sintaticamente, um adjunto adverbial. O verbo “estava”, em 5, é intransitivo.
Alguns comentários são válidos:
• verbo intransitivo não é, nunca foi e nunca será o verbo de sentido completo.
Alguns podem ter sentido independentemente de qualquer outra estrutura
VLQWiWLFD FRPRRFRUUHFRPRVYHUERVTXHLQGLFDPIHQ{PHQRVGDQDWXUH]D 
• um adjunto adverbial não é, nunca foi e nunca será um complemento verbal.
• nem sempre haverá um adjunto adverbial com verbos intransitivos. Vejamos
os exemplos abaixo:
 -HVXVQDVFHX
 -HVXVQDVFHXHP%HOpP
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Em ambas, o verbo empregado é intransitivo. A diferença é apenas que, em 7,
há onde o ato de nascer ocorreu. Ou seja, “em Belém” é um adjunto adverbial.
Dessa forma, podemos ter uma ilustração de esquemas oracionais:

Mas, professor, então o que é um adjunto adverbial"
)DODUHPRVDFHUFDGLVVRQDSUy[LPDVHomR

ϲ͘KÝ¹çÄãÊÝòÙ®®Ý
No primeiro PDF, sobre morfologia, falamos sobre o que era um advérbio e
uma locução adverbial. Esse conhecimento é fundamental agora, pois ambos são
FODVVL¿FDGRVVLQWDWLFDPHQWHFRPRadjuntos adverbiais. Se você entendeu como
ID]HUDFODVVL¿FDomRPRUIROyJLFDWDPEpPVDEHUiID]HUDVLQWiWLFD$WpDFODVVL¿FDção dos adjuntos adverbiais segue critério semântico usado com advérbios e locuo}HVDGYHUELDLV9HMDPRVRTXDGURDEDL[R
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Sujeito

verbo intransitivo

adjunto adverbial

&ODVVL¿FDomRGRDDGY

Ele

bebe

muito.

intensidade

aos domingos.

tempo

socialmente.

modo

no bar.

lugar

com o copo.

instrumento

com os amigos.

companhia

apesar da doença.

concessão

para esquecer os problemas.*

¿QDOLGDGH

porque a mulher o deixou.*

causa

*Os dois últimos casos possuem verbos. São conhecidos como adjuntos adverbiais oracionais, ou orações subordinadas adverbiais, conforme veremos
quando tratarmos do período composto.

Cabe ressaltar que o adjunto adverbial não aparece apenas em estruturas dotadas de verbos intransitivos. Vejamos abaixo:
 (OHEHEHOHLWHDRVGRPLQJRV
 2GHSXWDGRHVWDYDHXIyULFRHP&DPSLQDV

Adendo
Alguns verbos da língua portuguesa causam tremenda confusão em análises sintáWLFDV6mRYHUERVORFDWLYRV UHODFLRQDGRVDOXJDUHV FRPRchegar, ir, voltar, partir,
morar, residir etc. Eles parecem verbos transitivos indiretos, mas, na verdade, são
intransitivos. Vejamos abaixo:
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– Ele mora em Brasília.
– Ele vai ao Rio de Janeiro.
– Ele voltou de Paris.
3DUDD1*%RVYHUERVDFLPDVmRLQWUDQVLWLYRV$VH[SUHVV}HVGHVWDFDGDVVmRDGMXQWRVDGYHUELDLVGHOXJDU-DPDLVVHFRQIXQGDFRPLVVR,VVRMiIRLFREUDGRHPSURYDV

QUESTÃO 12

)81&$% 1DRUDomR³(SDUDPLPTXHPRURHP0DQKDWWDQDTXHOD

ilha apertada [...] deve ser como pousar NA LUA”, a função sintática do termo destacado é:
a) complemento nominal.
b) objeto indireto.
c) objeto direto.
d) aposto.
e) adjunto adverbial.

Letra e.
A alternativa considerada correta foi a letra e, uma vez que o verbo pousar é locaWLYR&XLGDGR
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ϳ͘ÊÄ¥®¦çÙÎÝKÙ®ÊÄ®Ý
$PLJR D SRU¿PVHULDOHJDOVLPXODUPRVDOJXPDVSRVVLELOLGDGHVGHFRQ¿JXUDo}HVRUDFLRQDLV,VVRWHDMXGDUiDHQWHQGHUFRPPDLRUFODUH]DRIXQFLRQDPHQWR
da sintaxe da oração.

Adendo: O Predicado
Conforme já discutimos, o predicado é o que sobra do sujeito. O predicado, assim
como o sujeito, possui núcleo. O núcleo do predicado pode ser um verbo (VTD, VTI,
97',RX9, RXXPSUHGLFDWLYR GRVXMHLWRRXGRREMHWR 1RWHTXHR9/QmRpFRQsiderado núcleo.

CONFIGURAÇÃO 1 – Predicados Verbais
Os predicados verbais são aqueles cujo núcleo é o próprio verbo. Para que um
verbo seja núcleo, é necessário que ele seja VTD, VTI, VTDI ou VI, conforme observaremos abaixo:
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CONFIGURAÇÃO 2 – Predicados Nominais
Em predicados nominais, o núcleo é o predicativo do sujeito. Nesse caso, a frase
deve ter um verbo de ligação.
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D

Adendo
Segundo nossos estudos, o verbo de estado pode ser de ligação ou intransitivo. Na
RUDomR E RYHUER³SHUPDQHFHUDP´QmRSRGHVHUGHOLJDomRXPDYH]TXHQmR
KiSUHGLFDWLYRGRVXMHLWR2UHIHULGRYHUERpFODVVL¿FDGRFRPRintransitivo. Por
esse motivo, o predicado dessa oração é verbal.

E

CONFIGURAÇÃO 3 – Predicados Verbo-Nominais
Os predicados verbo-nominais são dotados de dois núcleos: um verbal (todos
RVYHUERVH[FHWR9/ HXPQRPLQDO SUHGLFDWLYRGRVXMHLWRRXGRREMHWR 9HMDPRV
abaixo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

40 de 129

LÍNGUA PORTUGUESA
Sintaxe
Prof. Elias Santana

Obs.1: ³UHYROWDGRV´  H³WULVWHV´  QmRSRGHPVHUDGYpUELRVSRLVHVWmRHP

FRQFRUGkQFLD FRP ³VHUYLGRUHV´ H ³¿OKRV´ UHVSHFWLYDPHQWH /HPEUHVH R
$'9e5%,2e,19$5,È9(/
Obs.2: mais adiante, falaremos, com muito carinho, sobre o predicativo do objeto,

para que você não o confunda com um adjunto adnominal. Por enquanto,
guarde a seguinte informação: o predicativo do objeto é uma característica
que o sujeito atribui ao objeto. No exemplo 26, “culpado” foi atribuído pelo
“juiz” ao “réu”.
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BLOCO III – a Sintaxe do Nome: Adjunto Adnominal e Complemento
Nominal
Nos blocos anteriores, falamos sobre morfologia, sujeito, complementos verbais e
adjuntos adverbiais. Peço, por gentileza, que você analise comigo a seguinte oração:
 $JDURWDHVWXGLRVDHQFRQWURXDSRVWLODVYHOKDV
3ULPHLUDPHQWHIDoDDFODVVL¿FDomRPRUIROyJLFDGDVHQWHQoD2UHVXOWDGRp

Em seguida, vamos à análise sintática que dominamos até este ponto da matéria:

Sabemos que tanto o sujeito quanto o objeto possuem núcleos (“garota”=núcleo
GRVXMHLWR´DSRVWLODV´ Q~FOHRGRREMHWRGLUHWR (QWmRVXUJHXPTXHVWLRQDPHQWR
qual é a FODVVL¿FDomRVLQWiWLFD do artigo “a”, do adjetivo “estudiosa e do adjetivo
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³YHOKDV" Todos esses termos estão ligados ao nome, e são estruturas internas ao
sujeito e ao objeto.
Vejamos outra construção:
 2GHVHMRGDPmHpDUHIRUPDGDFDVD
9DPRVVHJXLURVPHVPRVSDVVRV,QLFLDOPHQWHDFODVVL¿FDomRPRUIROyJLFD

Agora, a análise sintática, de acordo com o que conhecemos até agora:

Do mesmo modo como ocorreu na oração 1, sabemos que sujeito e predicatiYRGRVXMHLWRSRVVXLQ~FOHRV ³GHVHMR´H³UHIRUPD´UHVSHFWLYDPHQWH $PERVVmR
substantivos. Novamente, uma pergunta nos vem à mente: qual é a FODVVL¿FDomR
VLQWiWLFDGRDUWLJR³R´GDORFXomR³GDPmH´GRDUWLJR³D´HGDORFXomR³GDFDVD´"
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Conforme você acabou de perceber, nosso questionamento agora está centrado
em saber TXDOpDFODVVL¿FDomRVLQWiWLFDGRVWHUPRVTXHVHOLJDPDQRPHV. Esses
termos são internos a diversas estruturas sintáticas (estão dentro de sujeitos, obMHWRV SUHGLFDWLYRV DGMXQWRV  ( p VREUH HVVH DVVXQWR TXH IDODUHPRV D SDUWLU GH
$*25$
3DUDLQLFLDUPRVYDPRVYHUL¿FDUXPDTXHVWmRGR&(63(

QUESTÃO 13

&(63( 4XHPSRGHHVFDSDULOHVR

Do medo e do desatino
Quem viu o pavio aceso do destino?
Nos versos 25 e 26, os termos “Do medo”, “do desatino” e “do destino” exercem a
mesma função sintática.

Errado.
Existe uma forma de, sem tanta nomenclatura gramatical, resolver a questão aciPD1RWHTXH³GRPHGR´H³GRGHVDWLQR´VmRH[SUHVV}HVTXHHVWmROLJDGDVDRYHUER
“escapar”; em contrapartida, “do destino” não se liga ao verbo “viu”, mas ao subsWDQWLYR³SDYLR´2UDVHDVGXDVSULPHLUDVH[SUHVV}HVVHOLJDPDYHUERHDWHUFHLUD
a um substantivo, podemos deduzir que elas não podem possuir a mesma função
sintática, motivo pelo qual o item está errado. Você também poderia adotar outro
caminho: “do medo” e “do desatino” são objetos indiretos, ao passo que “do destino” é um adjunto adnominal. Mas, para entender bem a segunda explicação que
DSUHVHQWHLYRFrSUHFLVDUiHVWXGDUWRGRHVWHEORFR
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Vale fazer um comentário: são poucas as bancas que cobram os termos ligados
a nomes em provas de concursos públicos. Todavia, conhecê-los, além de ser um
GLIHUHQFLDOpIXQGDPHQWDOSDUDDFRPSUHHQVmRGHRXWUDVTXHVW}HVPDLVFRPSOH[DV
da língua. Conhecer um adjunto adnominal colabora para o entendimento de uma
oração subordinada adjetiva. Conhecer um complemento nominal colabora para o
entendimento de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Esses
são só alguns exemplos da importância dos termos ligados a substantivos. E quero
que você estude este PDF com esta visão: JDVWDUHLXPWHPSRVLJQL¿FDWLYRHQWHQGHQGRRVWHUPRVOLJDGRVDRVQRPHVSRUXPEHPPDLRUTXHPHVHUiDSUHVHQWDGR
em PDFs posteriores. O português só se torna impossível quando não respeitamos
DVHWDSDVGHIRUPDomRHHQWHQGLPHQWRGDOtQJXD

ϴ͘dÙÃÊÝ>®¦ÊÝEÊÃÝ
Para facilitar nosso estudo, no início, trabalharemos apenas com frases (e não
FRPRUDo}HV 4XHURTXHYRFrVHFRQFHQWUHDSHQDVQRVXEVWDQWLYRHQDVHVWUXWXras ligadas a ele. Posteriormente, elevaremos o nível da discussão, inserindo essas
VLPSOHVIUDVHVHPRUDo}HVWXGREHP"
Vejamos os seguintes exemplos:

 2SURIHVVRUViELR
 $HVFULWRUDWDOHQWRVD
 $VPpGLFDVUHVSRQViYHLV
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0RUIRORJLFDPHQWHQDVWUrVIUDVHVHQFRQWUDPRVFRQVWLWXLo}HVVHPHOKDQWHV DUWLJR  VXEVWDQWLYR  DGMHWLYR  6LQWDWLFDPHQWH RV VXEVWDQWLYRV VmR FODVVL¿FDGRV
como núcleos de cada uma das frases. Já os artigos e adjetivos são termos que
se referem ao substantivo, que estão próximos ao substantivo, inseridos em uma
PHVPDHVWUXWXUDVLQWDJPiWLFD3RUHVWDUHPMXQWRVDRQRPHUHFHEHPDFODVVL¿FDção de adjunto adnominal. Veja a descrição abaixo:

Adendo
3URIHVVRURTXHpXPVLQWDJPD"
Sintagma nada mais é do que uma estrutura organizada de elementos linguísticos
IRQHPDVOHWUDVSDODYUDVHWF 6HPSUHTXHFRPELQDPRVHOHPHQWRVOLQJXtVWLFRV
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D¿PGHIRUPDUXPDHVWUXWXUDLQWHOLJtYHOIRUPDPRVXPVLQWDJPD7RGDSDODYUDp
XPVLQWDJPD FRPELQDomRRUJDQL]DGDGHOHWUDV 7RGDIUDVHpXPVLQWDJPD FRPELQDomRRUJDQL]DGDGHSDODYUDV 

(VVDFODVVL¿FDomRGHDGMXQWRDGQRPLQDOWDPEpPYDOHSDUDRXWUDVFODVVHVPRUfológicas que são subordinadas a substantivos (você se lembra do “grupo dos noPHV´OiQR3')GHPRUIRORJLD" 9HMDPRV

 (VVDVGXDVPHQLQDVEULQFDOKRQDV
 2VPHXVGR]HDQRVLQHVTXHFtYHLV
 $OJXPDVPXOKHUHVQHJUDV

Agora, inseri, em cada sintagma, pronomes adjetivos e numerais. Como essas
FODVVL¿FDo}HVVLQWiWLFDVVmRVXERUGLQDGDVDVXEVWDQWLYRV HHVWmRMXQWRGHOH VLQtaticamente também são adjuntos adnominais.$FODVVL¿FDomRGHFDGDXPDGDV
RUDo}HV¿FDULDDVVLP
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Vamos avançar um pouco mais: e se, dentro do sintagma, houver preposição?

 $VPHVDVGHYLGUR
 2JDOSmRGHPLOKR
 $TXHODSRUWDGRFRQVXOWyULR

3ULPHLUDPHQWHYDPRVUHOHPEUDUFRPR¿FDPDVFODVVL¿FDo}HVPRUIROyJLFDV
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1RWHTXHDJRUDKiWUrVORFXo}HVDGMHWLYDV ³GHYLGUR´³GHPLOKR´H³GRFRQVXOWyULR´  6LQWDWLFDPHQWH HODV VmR FODVVL¿FDGDV WDPEpP FRPRadjuntos adnominais.$JRUDDFODVVL¿FDomRVLQWiWLFDQmRUHFDLXVREUHFDGDXPDGDVSDODYUDVGD
locução, mas sobre a locução inteira.
Obs.: SUHSRVLo}HVFRQMXQo}HVHLQWHUMHLo}HV TXHVmRFODVVHVPRUIROyJLFDV QmR
SRVVXHPFODVVL¿FDomRVLQWiWLFD,VVRpRTXHMXVWL¿FDRTXHDFRQWHFHXQD
DQiOLVHDQWHULRU
E o mesmo princípio também é válido quando há uma sequência de termos preSRVLFLRQDGRV9HMD

 $PmHGRJDURWRGH$PVWHUGm
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Note que, na construção, há três substantivos – “mãe”, “garoto” e “Amsterdã”.
1mRHVWDPRVIDODQGRGHXPDPmHTXDOTXHUHQHPGHXPJDURWRTXDOTXHU+iXPD
locução adjetiva que se refere à mãe, e, interna a ela, há outra locução adjetiva que
VHUHIHUHDRJDURWR$FODVVL¿FDomR¿FDULDDVVLP

Essa prática de “encaixar” termos uns nos outros é característica de todas as
línguas do mundo. Tal fenômeno é chamado de recursividade. Teoricamente, a línJXDQRVSHUPLWHXPHQFDGHDPHQWRLQ¿QLWRGHHVWUXWXUDVVXERUGLQDGDV1yVVyQmR
QRVYDOHPRVGLVVRSRUTXHDFRPSUHHQVmRWH[WXDO¿FDULDFRPSURPHWLGD3RULVVR
HPUHGDo}HVUHFRPHQGDVHDSURGXomRGHSHUtRGRVPDLVFXUWRV3HUtRGRVORQJRV
possuem recursividade em excesso, o que prejudica o entendimento de quem lê.
Mas tenho certeza de que você, até esse momento, está pensando: caramEDSURIHVVRUPDVTXHDVVXQWRIiFLO%DVWDREVHUYDURTXHHVWiMXQWRDRQRPHH
chamar de adjunto adnominal. Eu até que gostaria de dizer a você que é só isso,
apenas para te deixar feliz, mas, como seu professor, tenho de te dizer que estaPRVDSHQDVFRPHoDQGR(XSUHFLVRPHVPRTXHYRFrWHQKDHQWHQGLGRWXGRRTXH
DSUHVHQWHLDQWHULRUPHQWHSRLVGHDJRUDHPGLDQWHQRVVRHVWXGR¿FDUiPDLVFRPSOH[R7RGDYLDQmRSHUFDRkQLPR7HQKRFHUWH]DGHTXHYRFrHQWHQGHUiWXGRDWp
R¿QDO
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Adendo
(OLDVHVWRXWHQGRGL¿FXOGDGHSDUDGLIHUHQFLDUXPDGMXQWRDGQRPLQDOGHXPSUHGLFDWLYRGRVXMHLWR4XDOpDGLIHUHQoD"
O adjunto adnominal é um termo que se refere ao substantivo estando junto a ele,
integrando um mesmo sintagma. Já o predicativo do sujeito se refere ao substantivo, mas está em um sintagma separado, distinto. Vejamos:
Ex.: A engenheira estudiosa trabalha bastante.
Ex.: A engenheira é estudiosa.
1DV GXDV FRQVWUXo}HV R VXEVWDQWLYR ³HQJHQKHLUD´ p FDUDFWHUL]DGR SHOR DGMHWLYR
³HVWXGLRVD´(QWUHWDQWRHVWHSRVVXLIXQo}HVGLIHUHQWHVHPFDGDXPDGDVRUDo}HV
Na primeira, tanto “engenheira” quanto “estudiosa” integram o sujeito do verbo
“trabalha”. Em outras palavras, “estudiosa” está junto ao nome “engenheira”. PodePRVD¿UPDUSRUWDQWRTXHQRSULPHLURH[HPSORHVWXGLRVDpXPadjunto adnominal. No segundo exemplo, “estudiosa” é uma característica que se refere ao
sujeito, mas que não integra o sujeito. Ou seja: “estudiosa” não está junto ao
nome “engenheira”. Por isso, “estudiosa”, na segunda construção, não é um adjunto adnominal, mas um predicativo do sujeito. Isso já é uma primeira correlação
que estabelecemos com o PDF anterior.

Agora, gostaria que você comparasse comigo os dois exemplos a seguir:

 2DWHQGLPHQWRGRSVLFyORJR
 2DWHQGLPHQWRGHPHQRUHV
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Observe que, morfologicamente, as duas frases possuem estruturas semelhanWHV>DUWLJRVXEVWDQWLYRSUHSRVLomR RXSUHSRVLomRFRPDUWLJR VXEVWDQWLYR@.
Nas duas, o núcleo é “atendimento”. Mas é agora que vem a informação mais impressionante: “do psicólogo” e “de menores” QmRSRVVXHPDPHVPDFODVVL¿FDção sintática$HVWUXWXUDPRUIROyJLFDpLGrQWLFDPDVVLQWD[HpGLIHUHQWH4XHU
VDEHUTXHGLIHUHQoDpHVVD"$FRPSDQKHPH

ϵ͘¹çÄãÊÄÊÃ®Ä½yÊÃÖ½ÃÄãÊEÊÃ®Ä½
Considere os exemplos abaixo:

 $PXOKHUhonesta.
 2DPRUselvagem.
 $ERODde couro.
 $GRDomRde mantimentos.
 $GRDomRdo prefeito.

$JRUDHXWHSHUJXQWRTXDOpDFODVVL¿FDomRVLQWiWLFDGRVWHUPRVVXEOLQKDGRV"
Para responder, considere o quadro abaixo:

Adjunto Adnominal

Complemento Nominal

Pode ou não ser preposicionado.

eVHPSUHSUHSRVLFLRQDGR

Refere-se a substantivos concretos ou
abstratos.

Refere-se a substantivos
adjetivos ou advérbios.

abstratos,
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Agora, com o auxílio da tabela, sabemos que, em 1, 2 e 3, os termos sublinhados são adjuntos adnominais. Nos dois primeiros, não há preposição (e o comSOHPHQWRQRPLQDOpVHPSUHSUHSRVLFLRQDGR 1RWHUFHLURDSHVDUGH³GHFRXUR´VHU
preposicionado, refere-se ao substantivo “bola”, que é concreto (e o complemento
QRPLQDOUHIHUHVHDVXEVWDQWLYRVDEVWUDWRVDGMHWLYRVRXDGYpUELRV 
(OLDVTXHUGL]HUTXHHXSUHFLVRYROWDUOiQRPHXSULPHLURJUDXSDUDUHOHPEUDU
RTXHpXPVXEVWDQWLYRFRQFUHWRRXDEVWUDWR"
Eu te respondo: com certeza(VVHpXPFRQKHFLPHQWRIXQGDPHQWDOQDDQiOLse dos termos ligados a nomes. No entanto, preciso que você esteja com a cabeça
DEHUWD$TXHODFODVVL¿FDomRHQWUHRTXHH[LVWHHRTXHQmRH[LVWHRXHQWUHRTXHVH
toca ou não se toca não vale para a análise de substantivos concretos e abstratos.
(VVDpXPDQRomRTXHYRFrDSUHQGHGHPDQHLUDVXSHU¿FLDO jVYH]HVDWpHTXLYRFDGD QDVVpULHVLQLFLDLV$JRUDSUHFLVRTXHYRFrrealmente saiba a diferença
entre esses substantivos.

Adendo
Substantivo Concreto X Substantivo Abstrato

Substantivo Abstrato

Substantivo Concreto

Aqueles que indicam sentimentos, sen- 7RGRVRVTXHQmRVHHQTXDGUDPQDGH¿VDo}HV Do}HV VXEVWDQWLYRV GHULYDPRV nição de substantivo abstrato.
GH YHUERV  HVWDGRV 6XEVWDQWLYRV DEVtratos são aqueles que dependem de
alguém para existir.
Ex.: amor, raiva, fé, medo, atendimento,
doação, vida, morte.

Ex.: mesa, bola, Deus, Papai Noel,
bruxa, escritor.
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Dessa forma, podemos observar que, em 4 e 5,DVH[SUHVV}HVSUHSRVLFLRQDGDV
se ligam ao substantivo “doação”, que é abstrato (indica uma ação, cognato do verbo doar 6HKiSUHSRVLomRHVXEVWDQWLYRDEVWUDWRDFODVVL¿FDomRSRGHVHUWDQWR
adjunto adnominal quanto complemento nominal. Precisaremos, portanto, de
PDLVLQIRUPDo}HVSDUDHVWDEHOHFHUDGLIHUHQoDHQWUHHOHV3HUFHEDTXHHQWUHHVWHV
dois exemplos, existe uma diferença semântica: em 4, os mantimentos sofrem a
ação de serem doados (“mantimentos” é pacienteHPUHODomRjGRDomR HP, o
prefeito é quem executa a ação de doar (“prefeito” é agenteHPUHODomRjGRDomR 
Veja, agora, o quadro atualizado.

Adjunto Adnominal

Complemento Nominal

Pode ou não ser preposicionado.

eVHPSUHSUHSRVLFLRQDGR

Refere-se a substantivos concretos ou
abstratos.

Refere-se a substantivos
adjetivos ou advérbios.

Sempre AGENTE.

Sempre PACIENTE.

abstratos,

Dessa forma, entendemos que “de mantimentos”, por ser paciente, é um complemento nominal. Ao passo que “do prefeito”, por ser agente, é um adjunto
adnominal. O mesmo ocorre nos exemplos anteriores (O atendimento do psicóloJR2DWHQGLPHQWRGHPHQRUHV 1RSULPHLUR, entende-se que o psicólogo é quem
SUDWLFDRDWRGHDWHQGHU RSVLFyORJRpDJHQWH /RJR³GRSVLFyORJR´pXPadjunto
adnominal. Em contrapartida, no segundo exemplo, percebe-se que “os menores”
pTXHUHFHEHPRDWHQGLPHQWR RVPHQRUHVVmRSDFLHQWHV 3RUWDQWR³GHPHQRUHV´
é um complemento nominal.
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Obs.1: a análise de agente e paciente só deve ser feita quando as duas primeiras

análises não resolverem a questão. Em outras palavras, só se analisa a relação entre agente e paciente se, e somente se, houver termo preposicionado
se referindo a substantivo abstrato.
Obs.2: mais uma dica: qualquer termo preposicionado que iniciar com preposição

GLIHUHQWHGH³GH´ SRGHVHU³D´³HP´³SRU´ HTXHVHUHIHULUDVXEVWDQWLYR
abstrato será sempre complemento nominal. Como podemos observar
nos seguintes exemplos: O amor aos homens/a luta por melhorias/a con¿DQoDem Deus WRGRVRVWHUPRVVXEOLQKDGRVVmRFRPSOHPHQWRVQRPLQDLV
Obs.3: última dica: o adjunto adnominal também pode representar posse em rela-

ção ao substantivo abstrato. Veja este exemplo: a alegria da mãe (a mãe
SRVVXLDDOHJULD 
Agora, podemos analisar, profundamente, os exemplos 1 e 2 apresentados lá
no início da aula. Vou os repetir para você:

9DPRVDJRUDDQDOLVDUDOJXPDVVLWXDo}HVHPRUDo}HV"
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 2DXPHQWRGRVSUHoRVDVVXVWRXDSRSXODomR
 $SRSXODomRRXYLXDIDODGR3UHVLGHQWH
 2DPRUGH'HXVDRVKRPHQVpLQ¿QLWR

&RPRDJRUDVmRFRQVWUXo}HVRUDFLRQDLVSRGHUHPRVHQFRQWUDURVWHUPRVOLJDdos a verbos. Depois, os termos ligados a nomes. Veja as análises a seguir:

Cabe também ressaltar que, assim como há casos que não oferecem dúvidas
acerca do adjunto adnominal, o mesmo também ocorre com alguns complementos
nominais. Quando este se refere a adjetivos ou advérbio, a análise agente/paciente
também é dispensada. Veja a seguir:
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  2HPSUHViULRFRQVLGHURXRIXQFLRQiULRDSWRDRFDUJR
  (OHDJLXFRQWUDULDPHQWHDVHXVSULQFtSLRV

Em 1,QRWHTXH³DRFDUJR´ H[SUHVVmRSUHSRVLFLRQDGD VHUHIHUHD³DSWR´TXH
por sua vez, é um adjetivo que caracteriza “funcionário”. Por isso, “ao cargo” é um
FRPSOHPHQWR QRPLQDO (P  ³D VHXV SULQFtSLRV´ H[SUHVVmR SUHSRVLFLRQDGD  VH
refere a “contrariamente”, que é um advérbio subordinado ao verbo “agiu”. Veja
FRPR¿FDPDVDQiOLVHV
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KØç®͕½®Ý͍;ÊÄÝ®ÙÎÝ&®Ä®ÝͿ
Sobre o bloco I: um dos conhecimentos mais importantes diz respeito ao suMHLWR$OpPGHFDtUHPPXLWDVTXHVW}HVDFHUFDGHVVHDVVXQWRpDSDUWLUGRVXMHLWR
TXHYRFrSRGHSDVVDUDHQWHQGHUWDQWDVRXWUDVLQWHUDo}HVVLQWiWLFDVSRVVtYHLVHP
XPDRUDomR/RJRPHXFRQVHOKRVHPSUHOHLDREORFRVREUHVXMHLWR, bem como faça
FRPPXLWDDWHQomRWRGDVDVTXHVW}HV7RGRRFRQKHFLPHQWRVREUHHOHpLPSRUWDQWH
Sobre o bloco II: saber reconhecer os complementos verbais e os adjuntos
adverbiais é um conhecimento que, além de muito explorado em prova, é pré-requisito para outros assuntos. Ainda falando sobre os complementos verbais, as
bancas gostam muitoGHHODERUDUTXHVW}HVVREUHRVYHUERVGHUHJrQFLDHVSHFLDO
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aqueles que confundem as pessoas. Por isso, o meu conselho: memorize-os. Como
HXVRXPXLWROHJDOQR¿PGHVWH3')KiXPDOLVWDGHYHUERVLPSRUWDQWHV
Sobre o bloco III: poucas são as bancas que gostam de explorar a sintaxe
GRVQRPHV$JRUDDGLYLQKHTXDOGHODVDGRUDHVVHDVVXQWR")*93RUWDQWRWHQKDD
FHUWH]DGHTXHYRFrFRQVHJXHGLIHUHQFLDUHVVDVGXDVIXQo}HVVLQWiWLFDV$GHPDLV
esse conteúdo é fundamental para estudar, mais tarde, pontuação e período comSRVWR
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QUESTÕES DE CONCURSO
QUESTÃO 1

)*96)7e&1,&2 /(*,6/$7,92È5($ $32,2 7e&1,&2 $'0,-

1,675$7,92
A questionável ainda a ideia de embalar comida com comida. / $VVLQDOH
DDOWHUQDWLYDHPTXHRWHUPRVXEOLQKDGRWHQKDFODVVL¿FDomRLGrQWLFDjGRDGMXQWR
adverbial sublinhado no período acima.
a) Saíram mais cedo com os amigos.
b) Encheram a garrafa com funil.
c) Fizeram os ovos com manteiga.
d) Massageou os pés com maciez.
e) Construíram o muro com pedras.

QUESTÃO 2

)*97-7e&1,&2 -8',&,È5,2  (QWUH RV WHUPRV VXEOLQKDGRV

abaixo, aquele que representa um agente do termo anterior, e não seu paciente, é:
a) poluição do ar;
b) uso de veículos;
c) aumento da poluição;
d) reservas de petróleo;
e) mudança de século.
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QUESTÃO 3

)*93*(7e&1,&2 '( 352&85$'25,$È5($ &217$%,/,'$-

'( 2WHUPRTXHH[HUFHDIXQomRGHFRPSOHPHQWRHQmRGHDGMXQWRp
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a) salvadora da Pátria;
b) apoio de governos vizinhos;
c) dinheiro GHYiULDVQDo}HV;
d) WULOK}HVde dólares;
e) DPDLRUÀRUHVWDdo mundo.
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QUESTÃO 4

)*97-3,$1$/,67$ -8',&,È5,2È5($ (6&5,92 -8',&,$/ 

Entre os termos sublinhados abaixo, aquele que exerce a função de complemento
é:
a) áreas da cidade;
b) campanhas de conscientização;
c) cidades de médio porte;
d) cobrança de pedágio;
e) número de vítimas.
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QUESTÃO 5

)*9'35-7e&1,&2 683(5,25 -85Ë',&2  $ H[SUHVVmR VXEOL-

nhada que exerce uma função sintática diferente das demais, por ser considerada
um complemento, e não um adjunto é
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a) interesses das crianças.
b) autonomia das mulheres.
c) direitos de homossexuais.
d) teses da esquerda.
e) ampliação das liberdades.
QUESTÃO 6

)*9)81$57($'0,1,675$d2 ( 3/$1(-$0(172  1RV GRLV

termos “conserto do automóvel” e “concerto de Beethoven” há a mesma relação
sintática que, respectivamente, em:
a) criação de galinhas/criação de uma nova estrada;
b) invasão da cidade/invasão dos bárbaros;
c) invenção da lâmpada/invenção de novo aplicativo;
d) cópia de um documento/cópia de uma assinatura;
e) visão de uma ponte/visão da paisagem.
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QUESTÃO 7

)*9)81$57($66,67(17( $'0,1,675$7,92  $ DOWHUQDWLYD

cujo termo sublinhado apresenta uma função sintática diferente dos demais é:
a) “...não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo”;
b) “Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio nazista, ...”;
c) “Aristides salvou dez mil judeus de uma morte certa”;
d) “E Aristides recebeu dos israelensesRWtWXORGH-XVWRHQWUHDV1Do}HV¶´
e) “E não percebi que se despedisse de mim”.

QUESTÃO 8

)*9$548,7(72 $IUDVHDEDL[RHPTXHRVXMHLWRGRYHUERVX-

blinhado aparece posposto é:
a) “acompanhamos recentemente notícias na imprensa”;
b) “três atos distintos ocorreram”;
c) “por maior semelhança, carregam os registros características peculiares”;
d) “mas que trazem e antecipam uma forte tendência”;
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e) “a evolução do formato da família brasileira força a necessidade de uma adequação”.
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QUESTÃO 9

)*903($1$/,67$È5($ $'0,1,675$d2  $VVLQDOH D DOWHU-

nativa em que o termo sublinhado funciona como agente do termo anterior e não
como paciente.
a) Repressão DRWUi¿FR.
b) Quantidade de drogas.
c) Plantio de maconha.
d) Uso de drogas.
e) Necessidade de ter estoques.
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QUESTÃO 10

)*903(7e&1,&2 ,,È5($ $'0,1,675$7,92  $VVLQDOH D DO-

ternativa em que o termo sublinhado é paciente do termo anterior (complemento
QRPLQDO HQmRRVHXDJHQWH DGMXQWRDGQRPLQDO 
a) Cumprimento GHVXDVGHFLV}HV.
b) Atributo GH+HUPHV.
c) Justiça de hoje.
d) Passageiros de um só barco.
e) Prerrogativas dos demais.
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QUESTÃO 11

)*93062/'$'2&20%$7(17( (QWUHRVVHJPHQWRVDEDL[R

aquele em que o termo sublinhado atua como agente do termo anterior é
a) sensação de insegurança.
b) degradação do espaço público.
c) administração da justiça criminal.
d) aumento dos custos operacionais.
e) reforma GDVLQVWLWXLo}HV.
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QUESTÃO 12

)*96)$1$/,67$'(,1)250È7,&$/(*,6/$7,9$È5($$1$-

/,6'(6,67(0$6
“Entretanto, após algumas décadas de excessivo crescimento dos gastos governaPHQWDLVHGDFULVH¿QDQFHLUDTXHVHDEDWHXVREUHLQ~PHURVJRYHUQRV´ / 
Assinale a alternativa que indique corretamente a quantidade de complementos
nominais no trecho acima.
a) nenhum
b) dois
c) um
d) três
e) quatro

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

74 de 129

LÍNGUA PORTUGUESA
Sintaxe
Prof. Elias Santana
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QUESTÃO 13

)*90,1&$1$/,67$È5($ $'0,1,675$d2  $VVLQDOH D DO-

ternativa cujo termo desempenhe função sintática distinta dos demais.
a) XPDUXD*UHJyULR)LOKR / 
b) FDQWHLURVYHUGHV / 
c) VHPHQWHV / 
d) RVOLYURV / 
e) RKDVWHDPHQWRGDVEDQGHLUDV /
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QUESTÃO 14

)*90,1&$*(17( $'0,1,675$7,92  $VVLQDOH D DOWHUQDWLYD

HPTXHUHVSHFWLYDPHQWHDIXQomRVLQWiWLFDGRVWHUPRV3DUDLVySROLV / QDYL]LQKD3DUDLVySROLV / HGH3DUDLVySROLV /H HVWHMDFRUUHWDPHQWHLQGLFDGD
a) sujeito – adjunto adnominal – adjunto adnominal
b) objeto direto – adjunto adverbial – adjunto adnominal
c) adjunto adnominal – adjunto adnominal – adjunto adverbial
d) objeto direto – complemento nominal – adjunto adverbial
e) sujeito – adjunto adverbial – complemento nominal
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QUESTÃO 15

)*9327,*È6$8;,/,$5 '( (6&5,7Ï5,2 ( (6&5,785È5,2 

Assinale a alternativa em que a palavra não exerça a mesma função sintática que
XPDIUDVHLQFRQFOXVD / 
a) 3OXWmR / 
b) 3OXWmR / 
c) 3OXWmR / 
d) XPVLVWHPD / 
e) 3OXWmR / 
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QUESTÃO 16

)*9327,*È67e&1,&2È5($ 352&(6626  $R UHMHLWDU HVVD

GHVWUXLomRD8$,HVWDYDGL]HQGRTXHRFpXGHYHFDEHUQDJDYHWD / 1R
período acima, há:
a) VHLVRUDo}HV
b) FLQFRRUDo}HV
c) TXDWURRUDo}HV
d) WUrVRUDo}HV
e) GXDVRUDo}HV
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QUESTÃO 17

)*90,1,67e5,23Ò%/,&2(67$'8$/$1$/,67$È5($$'0,-

1,675$d2 GRVSUHVRVHUDPUpXVSULPiULRV$FRQFRUGkQFLDYHUEDOQHVVH
FDVRSRGHVHUIHLWDFRPRQ~PHUR  RXFRPRSDUWLWLYR SUHVRV $VVLQDOHD
alternativa que apresenta erro de concordância.
a) 92% da população carcerária é de baixa renda.
b) GRWUi¿FRHVFDSDPGDSROtWLFDGHUHSUHVVmR
c) GDSRSXODomRDSRLDPDQRYDOHLGHUHSUHVVmRDRWUi¿FR
d) GRVFDULRFDVGHVHMDPTXHRVWUD¿FDQWHVVHMDPSUHVRV
e) GRVMRYHQVVmRYtWLPDVGRDSHORGRWUi¿FR
QUESTÃO 18

)*9757 7e&1,&2 -8',&,È5,2È5($ $'0,1,675$7,9$ 

'LDQWHGHXPTXHVWLRQDPHQWRGHXPSURIHVVRUXPDOXQRGHFODUD³(XSUH¿URXP
livro do que uma história em quadrinhos. Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes. Se um escritor quisesse descrever alguém que
PRUUHGHYRQWDGHGHFRPHUXPDRPHOHWHHOHHVFUHYHULDµ(OHHVWDYDVHQWDGRHOH
VHPH[LDVHPH[LDHOHPRUULDGHYRQWDGHGHFRPHU¶1XPDWLUDGHTXDGULQKRV
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veríamos esse personagem curvado sobre um prato de omelete. Seria pouco atraente”. Nesse segmento do texto há um problema de norma culta; o segmento em
que se mostra um erro gramatical é:
a) (XSUH¿URXPOLYURGRTXHXPDKLVWyULDHPTXDGULQKRV
b) Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes.
c) Se um escritor quisesse descrever alguém...
d) Ele estava sentado, ele se mexia, se mexia...
e) ...ele morria de vontade de comer.

QUESTÃO 19

)*96)7e&1,&2/(*,6/$7,92È5($$32,27e&1,&2$'0,-

1,675$7,92 (PUHODomRDRVYHUERVGDWLULQKDHVXDQDWXUH]DVLQWiWLFDDQDOLVHDV
D¿UPDWLYDVDVHJXLU,6yKiXPYHUERGHOLJDomRQDWLULQKDHP~QLFDRFRUUrQFLD
II. Só há um verbo transitivo direto na tirinha, em única ocorrência. III. Todos os
verbos possuem sujeito simples. Assinale
a) VHDSHQDVDVD¿UPDWLYDV,H,,HVWLYHUHPFRUUHWDV
b) VHQHQKXPDD¿UPDWLYDHVWLYHUFRUUHWD
c) VHDSHQDVDVD¿UPDWLYDV,,H,,,HVWLYHUHPFRUUHWDV
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d) VHWRGDVDVD¿UPDWLYDVHVWLYHUHPFRUUHWDV
e) VHDSHQDVDVD¿UPDWLYDV,H,,,HVWLYHUHPFRUUHWDV
QUESTÃO 20

)*9$/(5-(63(&,$/,67$ /(*,6/$7,92È5($ 5(*,6752 '(

'(%$7(6 $VVLQDOHDIUDVHHPTXHDFRQFRUGkQFLDYHUEDOHVWiUHDOL]DGDFRUUHWDmente:
a) +DYLDDFRQWHFLGRRXWURVDFLGHQWHVQRPHVPRORFDO
b) Para o bolo, deve bastar duas xícaras de farinha;
c) Vão terminar ocorrendo novos desabamentos;
d) Acho que no inverno farão dias menos frios;
e) Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais.
QUESTÃO 21

)*9$/(5-(63(&,$/,67$ /(*,6/$7,92È5($ 5(*,6752 '(

'(%$7(6 $UHJrQFLDYHUEDOHVWiFRUUHWDQDVHJXLQWHIUDVH
a) Os imigrantes aspiram uma vida mais tranquila;
b) Os alunos obedeciam rigorosamente o inspetor;
c) O guarda presenciou ao assalto de longe;
d) O assaltante agrediu a vítima sem necessidade;
e) 2VSDWU}HVSDJDUDPDID[LQHLUDRVHUYLoRIHLWR
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QUESTÃO 22

)*903(7e&1,&2'20,1,67e5,23Ò%/,&2È5($$'0,1,6-

75$7,9$ ³$YHLFXODomRGHLQIRUPDo}HV, a oferta de serviços e a venda de produtos
médicos na Internet têm o potencial de promover a saúde...”. Os termos sublinhaGRVSRGHPWHUDIXQomRGHDJHQWHVRXSDFLHQWHVGRVWHUPRVDQWHULRUHVH[HUFH P 
a função de agente:
a) todos eles;
b) nenhum deles;
c) somente o primeiro;
d) somente o segundo;
e) somente o segundo e o terceiro.
QUESTÃO 23

)*97-6&$1$/,67$$'0,1,675$7,92 $~QLFDIUDVHTXH12

apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta
é:
a) A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, mostram
SUR¿VV}HVDVPDLVHVWUDQKDVSRVVtYHLV
b) Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses apresentaram-se à Polícia.
c) 6HJXQGRD7$0RYRRWHYHVHXDWUDVRMXVWL¿FDGRPDVTXHPYRDULDSDUDRXWURV
países foi transferido para outras companhias.
d) Os cães aprendem a andar com as próteses, equipamento que os ajuda a se
deslocar de um lugar para outro.
e) Mas foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquisWDUDPDIDPDTXHKRMHMXVWL¿FDVHXVDOWRVVDOiULRV
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QUESTÃO 24

)*9'3($1$/,67$È5($$'0,1,675$'25 -iQDIUDVH³ORFDO

por onde passa insetos e naturalmente é mais sujo do que outras partes da casa”,
há um erro em
a) QDVGXDVIRUPDVYHUEDLV SDVVDp TXHGHYHULDPHVWDUQRSOXUDO
b) na ausência da preposição “em” antes de “outras partes da casa”.
c) na falta de vírgulas antes e depois de “naturalmente”.
d) na falta de concordância da forma verbal “passa”.
e) no mau emprego da forma “onde”.
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QUESTÃO 25

)*97-$1$/,67$ -8',&,È5,2È5($ -8',&,È5,$  ³$   HV-

VHVSHULJRVHOHVUHVLVWLDPSRLVjTXHOD  DOWXUDMiVHKDYLDPDFRVWXPDGRD  
WDLVLQIRUW~QLRVPDVSRU¿PFKHJDUDPD  XPOXJDURQGHRFDPLQKRHUDHVWUHLWR
demais para os elefantes e até para os animais de carga.” Nesse segmento do texto
4 há quatro ocorrências numeradas da preposição A; dessas quatro ocorrências, as
exigidas pela regência verbal são:
a) 1-2-3;
b) 2-3-4;
c) 1-2-4;
d) 1-3-4;
e) 1-2-3-4.
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QUESTÃO 26

)*97-$0$8;,/,$5-8',&,È5,2 ³3RUTXHPHOHPEUHLGRKR-

mem que tinha vergonha de ter sido atropelado por uma carrocinha de pipoca?” No
fragmento acima se empregou corretamente a regência do verbo lembrar. Assinale
a alternativa que apresenta a frase correta quanto à regência.
a) Os governantes esquecem-se dos perigos das guerras.
b) Onde foram os tempos tranquilos de outras épocas?
c) $OJXQVSDtVHVDVSLUDPSRVLo}HVPDLVLPSRUWDQWHVQRPXQGR
d) Os governantes não se importam que os critiquem.
e) Avisou-se aos governantes dos perigos de um ataque nuclear.
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GABARITO
1. e

24. d

2. d

25. d

3. a

26. a

4. d
5. e
6. b
7. b
8. c
9. b
10. a
11. c
12. a
13. d
14. b
15. e
16. d
17. c
18. a
19. d
20. c
21. d
22. b
23. c
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QUESTÕES COMENTADAS
QUESTÃO 1

)*96)7e&1,&2 /(*,6/$7,92È5($ $32,2 7e&1,&2 $'0,-

1,675$7,92
A questionável ainda a ideia de embalar comida com comida. / $VVLQDOH
DDOWHUQDWLYDHPTXHRWHUPRVXEOLQKDGRWHQKDFODVVL¿FDomRLGrQWLFDjGRDGMXQWR
adverbial sublinhado no período acima.
a) Saíram mais cedo com os amigos.
b) Encheram a garrafa com funil.
c) Fizeram os ovos com manteiga.
d) Massageou os pés com maciez.
e) Construíram o muro com pedras.

Letra e.
A expressão “com comida”, no fragmento apresentado no enunciado, funciona
como adjunto adverbial de matéria. O mesmo ocorre com “com pedras”. “Com os
amigos”, companhia. “Com funil” e “com manteiga”, instrumento. “Com maciez”,
modo.

QUESTÃO 2

)*97-7e&1,&2 -8',&,È5,2  (QWUH RV WHUPRV VXEOLQKDGRV

abaixo, aquele que representa um agente do termo anterior, e não seu paciente, é:
a) poluição do ar;
b) uso de veículos;
c) aumento da poluição;
d) reservas de petróleo;
e) mudança de século.
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Letra d.
Vale notar aqui uma peculiaridade da FGV: para ela, sempre que o termo for adjunWRDGQRPLQDOSRGHUiKDYHUDFODVVL¿FDomRFRPR³DJHQWHGRWHUPRDQWHULRU´,VVR
porque é fácil perceber que, em todas as alternativas – exceto a letra d – o termo
em destaque é um complemento nominal. “De petróleo” é o único adjunto adnominal. Como a questão não foi anulada pela banca (e outras com comportamento
VHPHOKDQWHIRUDPHODERUDGDV GHL[RUHJLVWUDGRRPHXDYLVR
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QUESTÃO 3

)*93*(7e&1,&2 '( 352&85$'25,$È5($ &217$%,/,'$-

'( 2WHUPRTXHH[HUFHDIXQomRGHFRPSOHPHQWRHQmRGHDGMXQWRp
a) salvadora da Pátria;
b) apoio de governos vizinhos;
c) dinheiro GHYiULDVQDo}HV;
d) WULOK}HVde dólares;
e) DPDLRUÀRUHVWDdo mundo.

Letra a.
eQtWLGRSHUFHEHURSDSHOVHPkQWLFRSDFLHQWHGH³3iWULD´HPUHODomRj³VDOYDGRUD´
Todos os demais são adjuntos adnominais.
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QUESTÃO 4

)*97-3,$1$/,67$ -8',&,È5,2È5($ (6&5,92 -8',&,$/ 

Entre os termos sublinhados abaixo, aquele que exerce a função de complemento
é:
a) áreas da cidade;
b) campanhas de conscientização;
c) cidades de médio porte;
d) cobrança de pedágio;
e) número de vítimas.

Letra d.
Perceba: o “pedágio” possui papel semântico paciente em relação à “cobrança” (o
pedágio é cobrado 2VGHPDLVFDVRVUHSUHVHQWDPDGMXQWRVDGQRPLQDLV
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QUESTÃO 5

(FGV/20'35-7e&1,&2 683(5,25 -85Ë',&2  $ H[SUHVVmR VXEOL-

nhada que exerce uma função sintática diferente das demais, por ser considerada
um complemento, e não um adjunto é
a) interesses das crianças.
b) autonomia das mulheres.
c) direitos de homossexuais.
d) teses da esquerda.
e) ampliação das liberdades.

Letra e.
Apenas “das liberdades” é complemento nominal, uma vez que é paciente em relação ao substantivo “ampliação”. Os demais casos representam adjuntos adnominais.

QUESTÃO 6

)*9)81$57($'0,1,675$d2 ( 3/$1(-$0(172  1RV GRLV

termos “conserto do automóvel” e “concerto de Beethoven” há a mesma relação
sintática que, respectivamente, em:
a) criação de galinhas/criação de uma nova estrada;
b) invasão da cidade/invasão dos bárbaros;
c) invenção da lâmpada/invenção de novo aplicativo;
d) cópia de um documento/cópia de uma assinatura;
e) visão de uma ponte/visão da paisagem.

Letra b.
“Do automóvel” é um complemento nominal, ao passo que “de Beethoven” é um
adjunto adnominal. Na letra b, “da cidade” é complemento nominal; “dos bárbaros”, adjunto adnominal.
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QUESTÃO 7

)*9)81$57($66,67(17( $'0,1,675$7,92  $ DOWHUQDWLYD

cujo termo sublinhado apresenta uma função sintática diferente dos demais é:
a) “...não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo”;
b) “Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio nazista, ...”;
c) “Aristides salvou dez mil judeus de uma morte certa”;
d) “E Aristides recebeu dos israelensesRWtWXORGH-XVWRHQWUHDV1Do}HV¶´
e) “E não percebi que se despedisse de mim”.

Letra b.
A expressão “de um campo de extermínio nazista” é um complemento nominal de
“sobrevivente”. Os demais termos destacados são objetos indiretos.
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QUESTÃO 8

)*9$548,7(72 $IUDVHDEDL[RHPTXHRVXMHLWRGRYHUERVX-

blinhado aparece posposto é:
a) “acompanhamos recentemente notícias na imprensa”;
b) “três atos distintos ocorreram”;
c) “por maior semelhança, carregam os registros características peculiares”;
d) “mas que trazem e antecipam uma forte tendência”;
e) “a evolução do formato da família brasileira força a necessidade de uma adequação”.

Letra c.
O sujeito de “carregam” é “os registros”. Na letra a, o sujeito está elíptico. Nas demais, o sujeito está anteposto ao verbo.
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QUESTÃO 9

)*903($1$/,67$È5($$'0,1,675$d2 $VVLQDOHDDOWHUQD-

tiva em que o termo sublinhado funciona como agente do termo anterior e não como
paciente.
a) Repressão DRWUi¿FR.
b) Quantidade de drogas.
c) Plantio de maconha.
d) Uso de drogas.
e) Necessidade de ter estoques.

Letra b.
Novamente, teremos de adotar o seguinte raciocínio: exceto na letra b, todos os
termos destacados são complementos nominais. Apenas “de drogas” é adjunto
adnominal de “quantidade”. Não há valor de agente, evidentemente, mas, por exclusão, é a alternativa que resta.
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QUESTÃO 10

)*903(7e&1,&2 ,,È5($ $'0,1,675$7,92  $VVLQDOH D DO-

ternativa em que o termo sublinhado é paciente do termo anterior (complemento
QRPLQDO HQmRRVHXDJHQWH DGMXQWRDGQRPLQDO 
a) Cumprimento GHVXDVGHFLV}HV.
b) Atributo GH+HUPHV.
c) Justiça de hoje.
d) Passageiros de um só barco.
e) Prerrogativas dos demais.

Letra a.
³'HVXDVGHFLV}HV´pSDFLHQWHHPUHODomRDRVXEVWDQWLYR³FXPSULPHQWR´2UDFLRFtnio anterior, de deduzir por exclusão, novamente, se repente: mesmo não havendo

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

103 de 129

LÍNGUA PORTUGUESA
Sintaxe
Prof. Elias Santana

a semântica de agente, as demais alternativas apresentam, indubitavelmente, adjuntos adnominais.

QUESTÃO 11

)*93062/'$'2&20%$7(17( (QWUHRVVHJPHQWRVDEDL[R

aquele em que o termo sublinhado atua como agente do termo anterior é
a) sensação de insegurança.
b) degradação do espaço público.
c) administração da justiça criminal.
d) aumento dos custos operacionais.
e) reforma GDVLQVWLWXLo}HV.
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Letra c.
eLPSRUWDQWHYROWDUDRWH[WRSDUDHQWHQGHUSHUIHLWDPHQWHDFODVVL¿FDomRVLQWiWLFD
da letra c. “Da justiça criminal” funciona como adjunto adnominal, pois “administração” foi empregado em sentido concreto.
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“Os planos de ação ruins de hoje em geral são os bons planos

QUESTÃO 12

)*96)$1$/,67$'(,1)250È7,&$/(*,6/$7,9$È5($$1$-

/,6'(6,67(0$6 (QWUHWDQWRDSyVDOJXPDVGpFDGDVGHH[FHVVLYRFUHVFLPHQWRGRV
JDVWRVJRYHUQDPHQWDLVHGDFULVH¿QDQFHLUDTXHVHDEDWHXVREUHLQ~PHURVJRYHUQRV´ /   $VVLQDOH D DOWHUQDWLYD TXH LQGLTXH FRUUHWDPHQWH D TXDQWLGDGH GH
complementos nominais no trecho acima.
a) nenhum
b) dois
c) um
d) três
e) quatro

Letra a.
1RIUDJPHQWRGHWH[WRDSUHVHQWDGRWRGDVDVH[SUHVV}HVSUHSRVLFLRQDGDVFRPSRUtam-se como adjunto adnominais.
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QUESTÃO 14

)*90,1&$*(17( $'0,1,675$7,92  $VVLQDOH D DOWHUQDWLYD

HPTXHUHVSHFWLYDPHQWHDIXQomRVLQWiWLFDGRVWHUPRV3DUDLVySROLV / QDYL]LQKD3DUDLVySROLV / HGH3DUDLVySROLV /H HVWHMDFRUUHWDPHQWHLQGLFDGD
a) sujeito – adjunto adnominal – adjunto adnominal
b) objeto direto – adjunto adverbial – adjunto adnominal
c) adjunto adnominal – adjunto adnominal – adjunto adverbial
d) objeto direto – complemento nominal – adjunto adverbial
e) sujeito – adjunto adverbial – complemento nominal

Letra b.
“Paraisópolis” é objeto direto de “transformasse”. “Na vizinha Paraisópolis” é um
adjunto adverbial de lugar, associado ao verbo “criado”. “De Paraisópolis” é um adjunto adnominal de “jovens e crianças”.
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QUESTÃO 15

)*9327,*È6$8;,/,$5 '( (6&5,7Ï5,2 ( (6&5,785È5,2 

Assinale a alternativa em que a palavra não exerça a mesma função sintática que
XPDIUDVHLQFRQFOXVD / 
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a) 3OXWmR / 
b) 3OXWmR / 
c) 3OXWmR / 
d) XPVLVWHPD / 
e) 3OXWmR /

Letra e.
Apenas “Plutão”, na linha 42, é predicativo do sujeito. Todos os demais casos representam objetos diretos.

QUESTÃO 16

)*9327,*È67e&1,&2È5($ 352&(6626  $R UHMHLWDU HVVD

GHVWUXLomRD8$,HVWDYDGL]HQGRTXHRFpXGHYHFDEHUQDJDYHWD / 1R
período acima, há:
a) VHLVRUDo}HV
b) FLQFRRUDo}HV
c) TXDWURRUDo}HV
d) WUrVRUDo}HV
e) GXDVRUDo}HV

Letra d.
Note que há três verbos: “rejeitar”, “estava dizendo” e “deve caber” (os dois últiPRVVmRORFXo}HVYHUEDLV 
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QUESTÃO 17

)*90,1,67e5,23Ò%/,&2(67$'8$/$1$/,67$È5($$'0,-

1,675$d2 GRVSUHVRVHUDPUpXVSULPiULRV$FRQFRUGkQFLDYHUEDOQHVVH
FDVRSRGHVHUIHLWDFRPRQ~PHUR  RXFRPRSDUWLWLYR SUHVRV $VVLQDOHD
alternativa que apresenta erro de concordância.
a) 92% da população carcerária é de baixa renda.
b) GRWUi¿FRHVFDSDPGDSROtWLFDGHUHSUHVVmR
c) GDSRSXODomRDSRLDPDQRYDOHLGHUHSUHVVmRDRWUi¿FR
d) GRVFDULRFDVGHVHMDPTXHRVWUD¿FDQWHVVHMDPSUHVRV
e) GRVMRYHQVVmRYtWLPDVGRDSHORGRWUi¿FR

Letra c.
7DQWR ³´ TXDQWR ³SRSXODomR´ VmR VLQJXODUHV R TXH QmR MXVWL¿FD D ÀH[mR GR
verbo “apoiar” no plural.

QUESTÃO 18

)*9757 7e&1,&2 -8',&,È5,2È5($ $'0,1,675$7,9$ 

'LDQWHGHXPTXHVWLRQDPHQWRGHXPSURIHVVRUXPDOXQRGHFODUD³(XSUH¿URXP
livro do que uma história em quadrinhos. Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes. Se um escritor quisesse descrever alguém que
PRUUHGHYRQWDGHGHFRPHUXPDRPHOHWHHOHHVFUHYHULDµ(OHHVWDYDVHQWDGRHOH
VHPH[LDVHPH[LDHOHPRUULDGHYRQWDGHGHFRPHU¶1XPDWLUDGHTXDGULQKRV
veríamos esse personagem curvado sobre um prato de omelete. Seria pouco atraente”. Nesse segmento do texto há um problema de norma culta; o segmento em
que se mostra um erro gramatical é:
a) (XSUH¿URXPOLYURGRTXHXPDKLVWyULDHPTXDGULQKRV
b) Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes.
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c) Se um escritor quisesse descrever alguém...
d) Ele estava sentado, ele se mexia, se mexia...
e) ...ele morria de vontade de comer.

Letra a.
O verbo “preferir” exige que o complemento indireto seja introduzido pela preposição “a”. Portanto, o correto seria HXSUH¿URXPOLYURa uma história em quadrinhos.

QUESTÃO 19

)*96)7e&1,&2/(*,6/$7,92È5($$32,27e&1,&2$'0,-

1,675$7,92 (PUHODomRDRVYHUERVGDWLULQKDHVXDQDWXUH]DVLQWiWLFDDQDOLVHDV
D¿UPDWLYDVDVHJXLU,6yKiXPYHUERGHOLJDomRQDWLULQKDHP~QLFDRFRUUrQFLD
II. Só há um verbo transitivo direto na tirinha, em única ocorrência. III. Todos os
verbos possuem sujeito simples. Assinale
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a) VHDSHQDVDVD¿UPDWLYDV,H,,HVWLYHUHPFRUUHWDV
b) VHQHQKXPDD¿UPDWLYDHVWLYHUFRUUHWD
c) VHDSHQDVDVD¿UPDWLYDV,,H,,,HVWLYHUHPFRUUHWDV
d) VHWRGDVDVD¿UPDWLYDVHVWLYHUHPFRUUHWDV
e) VHDSHQDVDVD¿UPDWLYDV,H,,,HVWLYHUHPFRUUHWDV

Letra d.
$D¿UPDWLYD,HVWiFRUUHWDSRLVDSHQDV³HVWi´ QRTXDUWRTXDGULQKR pYHUERGHOLJDomR$D¿UPDWLYD,,HVWiFRUUHWDSRLVDSHQDV³FRORFRX´ QRVHJXQGRTXDGULQKR p
97'$,,,WDPEpPpFRUUHWDXPDYH]TXHKiVXMHLWRVLPSOHVHPWRGDVDVRUDo}HV

QUESTÃO 20

)*9$/(5-(63(&,$/,67$ /(*,6/$7,92È5($ 5(*,6752 '(

'(%$7(6 $VVLQDOHDIUDVHHPTXHDFRQFRUGkQFLDYHUEDOHVWiUHDOL]DGDFRUUHWDmente:
a) +DYLDDFRQWHFLGRRXWURVDFLGHQWHVQRPHVPRORFDO
b) Para o bolo, deve bastar duas xícaras de farinha;
c) Vão terminar ocorrendo novos desabamentos;
d) Acho que no inverno farão dias menos frios;
e) Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais.

Letra c.
Note que, nesta alternativa, o verbo “vão” está no plural, para concordar com o
sujeito “novos desabamentos”. Na letra a, o correto é haviam acontecido; na b,
devem bastar; na d, fará, na e, se trate.
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QUESTÃO 21

)*9$/(5-(63(&,$/,67$ /(*,6/$7,92È5($ 5(*,6752 '(

'(%$7(6 $UHJrQFLDYHUEDOHVWiFRUUHWDQDVHJXLQWHIUDVH
a) Os imigrantes aspiram uma vida mais tranquila;
b) Os alunos obedeciam rigorosamente o inspetor;
c) O guarda presenciou ao assalto de longe;
d) O assaltante agrediu a vítima sem necessidade;
e) 2VSDWU}HVSDJDUDPDID[LQHLUDRVHUYLoRIHLWR

Letra d.
Na letra a, é preciso inserir a preposição a após “aspiram”; na b, o correto é ao
inspetor; na c, o assalto; na e, à faxineira.
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QUESTÃO 22

)*903(7e&1,&2'20,1,67e5,23Ò%/,&2È5($$'0,1,6-

75$7,9$ ³$YHLFXODomRGHLQIRUPDo}HV, a oferta de serviços e a venda de produtos
médicos na Internet têm o potencial de promover a saúde...”. Os termos sublinhaGRVSRGHPWHUDIXQomRGHDJHQWHVRXSDFLHQWHVGRVWHUPRVDQWHULRUHVH[HUFH P 
a função de agente:
a) todos eles;
b) nenhum deles;
c) somente o primeiro;
d) somente o segundo;
e) somente o segundo e o terceiro.

Letra b.
Todos os elementos sublinhados são complementos nominais dos substantivos a
que se subordinam.

QUESTÃO 23

)*97-6&$1$/,67$$'0,1,675$7,92 $~QLFDIUDVHTXH12

apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta
é:
a) A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, mostram
SUR¿VV}HVDVPDLVHVWUDQKDVSRVVtYHLV
b) Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses apresentaram-se à Polícia.
c) 6HJXQGRD7$0RYRRWHYHVHXDWUDVRMXVWL¿FDGRPDVTXHPYRDULDSDUDRXWURV
países foi transferido para outras companhias.
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d) Os cães aprendem a andar com as próteses, equipamento que os ajuda a se
deslocar de um lugar para outro.
e) Mas foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquisWDUDPDIDPDTXHKRMHMXVWL¿FDVHXVDOWRVVDOiULRV

Letra c.
Na letra a, o correto é mostra; na b, vinha e apresentou-se; na d, deslocarem;
na e, foi.

QUESTÃO 24

)*9'3($1$/,67$È5($$'0,1,675$'25 -iQDIUDVH³ORFDO

por onde passa insetos e naturalmente é mais sujo do que outras partes da casa”,
há um erro em
a) QDVGXDVIRUPDVYHUEDLV SDVVDp TXHGHYHULDPHVWDUQRSOXUDO
b) na ausência da preposição “em” antes de “outras partes da casa”.
c) na falta de vírgulas antes e depois de “naturalmente”.
d) na falta de concordância da forma verbal “passa”.
e) no mau emprego da forma “onde”.
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Letra d.
A forma verbal “passar” tem como sujeito o vocábulo “insetos”. Por essa razão, o
correto seria passam.

QUESTÃO 25

)*97-$1$/,67$-8',&,È5,2±È5($-8',&,È5,$ ³$  HV-

VHVSHULJRVHOHVUHVLVWLDPSRLVjTXHOD  DOWXUDMiVHKDYLDPDFRVWXPDGRD  
WDLVLQIRUW~QLRVPDVSRU¿PFKHJDUDPD  XPOXJDURQGHRFDPLQKRHUDHVWUHLWR
demais para os elefantes e até para os animais de carga.” Nesse segmento do texto
4 há quatro ocorrências numeradas da preposição A; dessas quatro ocorrências, as
exigidas pela regência verbal são:
a) 1-2-3;
b) 2-3-4;
c) 1-2-4;
d) 1-3-4;
e) 1-2-3-4.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

122 de 129

LÍNGUA PORTUGUESA
Sintaxe
Prof. Elias Santana

Letra d.
Em 1, a preposição é exigida por “resistiam”; em 3, por “se haviam acostumados”;
em 4, por “chegaram”. Em 2, a preposição aparece apenas para formar uma locução adverbial, sem a necessidade de ser exigida por um termo regente.
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QUESTÃO 26

)*97-$0$8;,/,$5-8',&,È5,2 ³3RUTXHPHOHPEUHLGRKR-

mem que tinha vergonha de ter sido atropelado por uma carrocinha de pipoca?” No
fragmento acima se empregou corretamente a regência do verbo lembrar. Assinale
a alternativa que apresenta a frase correta quanto à regência.
a) Os governantes esquecem-se dos perigos das guerras.
b) Onde foram os tempos tranquilos de outras épocas?
c) $OJXQVSDtVHVDVSLUDPSRVLo}HVPDLVLPSRUWDQWHVQRPXQGR
d) Os governantes não se importam que os critiquem.
e) Avisou-se aos governantes dos perigos de um ataque nuclear.

Letra a.
Na b, o correto seria aondeQDFDQWHVGH³SRVLo}HV´GHYHULDKDYHUDSUHSRVLomR
a; na d, antes de “que”, deveria haver uma preposição com. Na d, “aos governantes” deveria ser trocado por os governantes.
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EyK͗Z'E/^sZ/^^W//^
Agradar
VTD: no sentido de “fazer carinho”. Ex.: O esposo agradava a mulher.
VTI: no sentido de “ser agradável”. Ex.: O assunto não agradou aos convidados.
Ajudar
97'RX97, VHPDOWHUDomRGHVHQWLGR ([2SURIHVVRUDMXGRXRV DRV DOXQRV
Aspirar
97'QRVHQWLGRGHVRUYHU RDU VXJDU([$GLDULVWDDVSLURXRSyGDVDOD
VTI: no sentido de desejar, almejar, querer. Ex.: Ele aspira a um cargo público.
Assistir
VTI: no sentido de ver, presenciar. Ex.: Eu assisti ao maravilhoso clássico.
97' SUHIHUHQFLDOPHQWH RX97,QRVHQWLGRGHGDUDVVLVWrQFLDDMXGDU([2
PpGLFRDVVLVWHRV DRV HQIHUPRV
VI: no sentido de morar. Ex.: A família Piquet assiste em Brasília.
Atender
97,RX97' VHPDOWHUDomRGHVHQWLGR ([2MXL]DWHQGHX D WRGRVRVDGYRgados.
Chamar
97'QRVHQWLGRGHFRQYRFDU([$PmHFKDPRXR¿OKRSDUDDOPRoDU
VTD ou VTI: no sentido de “dar nome” ou “apelidar”.([(OHVFKDPDYDPD j 
mãe de heroína.
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Chegar
9,PDVTXDQGRDFRPSDQKDGRGHH[SUHVV}HVORFDWLYDVGHYHVHXVDUDSUHSRsição “a”. Ex.: Chegaremos cedo à escola.
Implicar
VTD ou VTI: no sentido de “acarretar”, causar. Ex.: O seu comportamento imSOLFD HP GHPLVVmR
Lembrar/lembrar-se (também válido para esquecer/esquecer-se)
97'OHPEUDUHVTXHFHU VHPRSURQRPH ([0HXSDLOHPEUDRVHXQRPH(X
esqueci a sua blusa.
97,OHPEUDUVHHVTXHFHUVH FRPRSURQRPH ([0HXSDLVHOHPEUDGRVHX
nome. Em esqueci-me da sua blusa.
Obedecer
VTI. Ex.: Eles não obedecem ao regulamento.
Proceder
VTI: no sentido “de iniciar”, “executar”. Ex.: O ator procedeu à apresentação.
VI: no sentido de “ter procedência”, “ser verdadeiro”. Ex.: A fala de empresário
não procede.
Visar
VTD: no sentido “de mirar”, “ver”. Ex.: O atirador visou o alvo.
VTI: no sentido “almejar”, “desejar”. Ex.: Ele visa a um novo emprego
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