
TIPOLOGIA TEXTUAL

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

TIPOLOGIA TEXTUAL

Tipos de texto 
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TIPOLOGIA TEXTUAL

Nessa nova concep!"o de apoio, o dinheiro quase nunca chega 
sozinho �s entidades sociais. Junto com ele, os empres+rios transferem o 
aprendizado que acumulam ao longo dos anos no pr8prio gerenciamento de 
seus neg8cios. 4Queremos fortalecer as entidades que apoiamos5, diz 
Ant(nio Meireles, diretor-presidente de uma das empresas associadas ao 
Instituto Ethos. H+, pelo menos, duas conseq9:ncias dessa postura, que 
est+ muito distante do 4paternalismo5 e da caridade descompromissada. 
Uma delas / o surgimento de institui!�es bem gerenciadas e que, por isso 
mesmo t:m mais condi!�es de captar recursos na sociedade. Para 
destac+-las j+ existe at/ um pr:mio, o 4Bem Eficiente5. 

O apoio a projetos que nascem na pr8pria comunidade / propriedade 
das empresas socialmente solid+rias. Um dos exemplos / o programa �
�
�
��
�� ;�
. Mantido pela Funda!"o Abrinq Pelos Direitos da Crian!a, 
financiou, em 1998, projetos em 1.103 escolas p,blicas, localizadas em 16 
estados, atendendo a 154.000 crian!as. Todas as id/ias vieram da 
comunidade e foram submetidas a an+lise de um comit: t/cnico. O 
dinheiro para manter o programa foi captado com a venda de cart�es de 
Natal.
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As experi:ncias vividas no trabalho comunit+rio enriquecem tamb/m o 
dia-a-dia dentro das empresas. Essa troca / poss-vel porque algumas 
corpora!�es liberam empregados para ir a campo e fazer trabalho social. 

Os motivos que levam as empresas adotarem posturas solid+rias n"o 
s"o necessariamente humanit+rios, mas / ineg+vel que seus projetos 
aglutinam pessoas dispostas a doar parte de seu tempo e experi:ncia a 
quem nasce com a sina de perdedor em uma cidade cada vez mais 
excludente. O consumidor est+ atento e prefere as marcas de quem faz o 
bem. No Brasil, ainda n"o existem dados sobre isso, mas, nos Estados 
Unidos, pesquisa mostram que mais de 60% das pessoas optam por artigos 
de fabricantes 4politicamente corretos5. Os benef-cios � imagem s"o 
ineg+veis. O diferencial competitivo tamb/m. Do lado dos colaboradores, 
h+ mais envolvimento. 

(�caro Brasil, n< 172, dezembro / 98 1 com adapta!�es.) 



TIPOLOGIA TEXTUAL

1. Com refer:ncia � tipologia textual, o texto: 
a) / fundamentalmente argumentativo; o redator posiciona-se 

favoravelmente ao comprometimento de empresas com os problemas 
sociais, pelo resgate de valores humanit+rios e solid+rios; 

b) / essencialmente a descri!"o do programa Cr: para Ver, pois 
quantifica as metas alcan!adas ao longo de um ano de atividades; 

c) compara, narrando a hist8ria do tratamento dado � quest"o social 
nas ,ltimas seis d/cadas, os resultados de pesquisas acerca do assunto no 
Brasil e nos Estados Unidos da Am/rica; 

d) / principalmente dissertativo porque desenvolve o assunto das 
rela!�es desumanas na sociedade industrial contempor=nea, 
exemplificando com iniciativas no sentido da solu!"o desse problema; 

e) / uma propaganda do Instituto Ethos, pois visa estimular os 
empres+rios a adquirirem seus produtos incentivando o consumo. 
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2. De acordo com as id/ias do texto , assinale a op!"o correta. 
a) Charles Chaplin com 4filmes como Tempos Modernos5 (l. 3) criticava 

as causas da Depress"o Econ(mica: a industrializa!"o desenfreada, as 
rela!�es de trabalho desumanas e o descaso com os empregados. 

b) Atualmente, n"o h+ mais espa!o para a cr-tica de Carlitos, pois as 
empresas 4introduziram nos seus planos estrat/gicos a preocupa!"o com 
a responsabilidade social5 (l. 16 a 18). 

c) O 4dinheiro quase nunca chega sozinho �s entidades sociais5 (ls. 38 
a 39): em geral, os pr8prios empres+rios o levam. 

d) O programa Crer para Ver, por ter sido criado por empresas, n"o 
constitui um exemplo de 4experi:ncias vividas no trabalho comunit+rio5 (l. 
69). 

e) Embora as raz�es das empresas n"o tenham sempre car+ter 
humanit+rio, a postura empresarial solid+ria por elas adotada leva o 
consumidor a optar por produtos ligados a esse tipo de a!"o. 
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3. Segundo o texto , s"o politicamente corretas: 
a) todas as experi:ncias vividas no trabalho comunit+rio, iniciando com 

Carlitos, na d/cada de 30; 
b) todas as raz�es que levam as empresas adotarem postura solid+ria; 
c) as a!�es de empresas preocupadas com a responsabilidade social que, 

fugindo da postura paternalista, prop�em o humanitarismo e a solidariedade; 
d) as trocas que algumas corpora!�es fazem com os empregados, 

liberando-os da carga hor+ria contratual para a presta!"o de servi!os de 
assist:ncia social; 

e) somente as iniciativas que visam ao bem-estar da empresa e tamb/m dos 
empregados e de seus familiares. 

4. No texto, n"o se estabelece nenhuma rela!"o entre: 
a) trabalho e aliena!"o; 
b) capital e educa!"o; 
c) industrializa!"o e desumaniza!"o; 
d) economia e /tica; 
e) empresariado e responsabilidade social. 
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5. Não serão respeitadas as idéias do texto caso se substitua: 
a) “empenhava” (l. 2) por aplicava; 
b) “desenfreada” (l. 9) por descomedida; 
c) “descompromissada” (l. 50) por descomprometida; 
d) “análise” (l. 66) por apreciação; 
e) “liberam” (l. 73) por concedem. 
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Frase
É a reunião de palavras que expressam uma idéia completa, 

constitui o elemento fundamental da linguagem, não precisam 
necessariamente conter verbos.

Ex.:"Final de ano, início de tormento". (Revista Nova Escola, 
11/00)

Tchau! Socorro!



SINTAXE – TERMOS DA ORAÇÃO

Oração
É idéia que se organiza em torno de um verbo.

Ex.: "Tudo começa com o pagamento da dívida." (Revista Vida 
Pessoal, 12/99, p.07)

Dicas:
O verbo pode estar elíptico (não aparece, mas existe)

Ex.: "O Jeca-Tatu de Monteiro Lobato fez tanto sucesso quanto 
(fizeram) os Fradinhos que Henfil lançou nas páginas do 

Pasquim." (Revista Época, 24.05.99, p.06)
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Período
É o conjunto de orações. Ele pode ser constituído por uma ou mais 

orações.

O período pode ser:
simples- constituído por apenas uma oração

Ex.: "Macunaíma é o herói com muita preguiça e sem nenhum 
caráter". (Época, 24.05.99, p.7)

composto- constituído por mais de uma oração.
Ex.: "Nós não podemos fingir /que as crianças não têm 

inconsciente".
(Nova Escola, 11/00)



SINTAXE – TERMOS DA ORAÇÃO

Sujeito

Elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Seu 
núcleo (palavra mais importante) pode ser um substantivo, pronome ou 

palavra substantivada.

Ex.: "O Jeca-Tatu de Monteiro Lobato fez tanto sucesso quanto (fizeram) 
os Fradinhos que Henfil lançou nas páginas do Pasquim." (Revista Época, 

24.05.99, p.06)
Sujeito da 1ª oração: O Jeca-Tatu de Monteiro Lobato

Núcleo do sujeito: Jeca-Tatu (substantivo)
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Tipos de sujeito:

Sujeito Simples

Aquele que possui apenas um núcleo.
Ex.: "Livros ganham as prateleiras dos supermercados."  Época, 24.05.99, 

p.124)
núcleo: livros

Sujeito Composto
Aquele que possui mais de um núcleo.

Ex.: Jogadores e torcedores reclamaram da arbitragem.
núcleos: jogadores, torcedores
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Sujeito oculto, elíptico ou desinencial
Aquele que não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente 

identificado pela desinência do verbo.
Ex.: "Aonde vou, o que quero da vida?" ( Estado de Minas, 02.07.00, p.21)

Apesar do sujeito não estar expresso, pode ser identificado nas duas 
orações: eu.

Sujeito indeterminado
Aquele que não se quer ou não se pode identificar.

Ex.: Vive-se melhor em uma cidade pequena.
Absolveram o réu.
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O sujeito pode ser indeterminado em duas situações: 

� verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso: Telefonaram 
por engano para minha casa. 

� verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome SE 
(índice de indeterminação do sujeito): Acredita-se na existência de 
políticos honestos.

Sujeito inexistente ou oração sem sujeito
A informação contida no predicado não se refere a sujeito algum. Ocorre 

oração sem sujeito quando temos um verbo impessoal.O verbo é
impessoal quando:



SINTAXE – TERMOS DA ORAÇÃO

� Fazer, ser, estar indicarem tempo cronológico. Ex.: Faz meses que 
ele não aparece. Já é uma hora da tarde. Está quente em São Paulo. 

� Haver tiver sentido de existir. Ex.: Havia mulheres na sala.

Atenção
Os verbos impessoais sempre ficarão na 3ª pessoa do singular (havia, 

faz...)



SINTAXE – TERMOS DA ORAÇÃO

Predicado

É tudo aquilo que se informa sobre o sujeito e é estruturado 
em torno de um verbo. Ele sempre concorda em número e pessoa 
com o sujeito.

Quando é um caso de oração sem sujeito, o verbo do predica-
do fica na forma impessoal, 3ª pessoa do singular. O núcleo do 
predicado pode ser um verbo significativo, um nome ou ambos.

Ex.: "Seu trabalho tem uma ligação muito forte com a psicanálise".
(Revista Nova Escola, 11/00)
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Tipos de predicado:

Predicado verbal

Aquele que tem como núcleo (palavra mais importante) um verbo 
significativo.

Ex.: Ministro anuncia reajuste de impostos.
Núcleo: anuncia (verbo significativo)

PV= VTD / VTI / VI
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Dicas

O verbo significativo pode ser: transitivo direto (VTD), transitivo indireto 
(VTI), transitivo direto e indireto (VTDI) ou intransitivo (VI).

Ex.: O técnico comprou várias bolas. VTD
O técnico gosta de bolas novas. VTI

O técnico prefere melhores condições de trabalho a aumento de salário. 
VTDI

O técnico viajou. VI
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Predicado nominal
Aquele cujo núcleo é um nome (predicativo). Nesse tipo de 

predicado, o verbo não é significativo e sim de ligação.Serve de elo 
entre o sujeito e o predicativo.

Ex.: Todos estavam apressados.
Núcleo: apressados (predicativo)

PN=VL + PREDICATIVO
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Predicado verbo-nominal
Aquele que possui dois núcleos: um verbo significativo e um predicativo do 

sujeito ou do objeto.
Ex.: O juiz julgou o réu culpado.

Núcleos:
julgou- verbo significativo

culpado- predicativo do objeto (o réu)

PVN= VTD/VTI + PREDICATIVO
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Termos ligados ao nome

Adjunto adnominal
É o termo que se liga a um nome ou palavra substantivada para qualificá-lo
ou determiná-lo. É expresso geralmente por um adjetivo, locução adjetiva, 

artigo, pronome ou numeral.
Ex.: "Neste Natal, estimule a criatividade de seus alunos". (Revista Nova 

Escola, 11/00)

Complemento nominal
É o termo da oração exigido como complementação de alguns nomes 

(substantivos, adjetivos ou advérbios). Geralmente é regido de preposição.
Ex.: "A criança tinha necessidade de brincadeiras."
Os turistas tinham disposição para a caminhada.
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DIFERENÇA ENTRE ADJUNTO ADNOMINAL E COMPLEMENTO NOMINAL
a) o adjunto adnominal dá uma qualidade, indica posse ou restrição.

Ex.:  Comprei copos de vidro. (qualidade ou matéria) 
Não encontrei o brinquedo do garoto. (posse)

Observe que “copos” e “brinquedo” são substantivos concretos. 
Assim não poderiam se complementos nominais.

b) o complemento nominal completa o sentido da palavra. Sem ele, seria 
possível uma pergunta do tipo: de quê?

Ex.:  Tenho certeza da vitória. (certeza de quê?)
c) se a palavra precedida de preposição se liga a adjetivo ou advérbio, só
poder ser complemento nominal.

Ex.: Estava pronto para tudo. (pronto é um adjetivo)
Atuou favoravelmente a nós. (favoravelmente é um advérbio)
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d) se a palavra que está sendo modificada é proveniente de um verbo, o 
termo preposicionado será complemento nominal se se tratar de termo 
passivo, correspondendo a um objeto ou adjunto adverbial; sendo ativo, 
trata-se de adjunto adnominal.

Ex.: A invenção do telégrafo beneficiou a humanidade.

Pode-se dizer: inventaram o telégrafo. Logo, o telégrafo é um termo que 
sofre a ação. Do telégrafo é complemento nominal.

A invenção do sábio beneficiou a humanidade. Não se pode 
transformar invenção no verbo inventar, porque o sábio praticou a ação de 
inventar. Logo, do sábio é adjunto adnominal.   

AQUINO, Renato, Português para concursos. 10. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2002.
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Complemento nominal
� Substantivo
� Adjetivo
� Advérbio

� Ligado ao núcleo por 
preposição

� Termo paciente

Adjunto Adnominal
� Substantivo
� Termo ativo

Resumindo:
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Predicativo
É o termo da oração que qualifica, classifica ou expressa um estado do 

núcleo do sujeito ou do núcleo do objeto.
Ex.: Os torcedores saíram alegres. (predicativo do sujeito)

Os torcedores consideraram o jogo fraco. (predicativo do objeto)

Aposto
É o termo da oração que resume, explica ou especifica um nome.
Ex.:"Graças ao pai da psicanálise, Sigmund Freud, a masturbação 

começou a ser entendida com um hábito saudável em qualquer idade, da 
infância à velhice." (Revista Nova Escola, 11/00)

Dicas

O aposto geralmente vem marcado por algum tipo de pontuação: vírgula, 
travessão, parênteses ou dois pontos.               

Ex.: Algumas frutas- duas ou três- foram escolhidas para a exposição.
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Termos ligados ao verbo

Existem alguns termos que se ligam aos verbos. São eles: 

Adjunto adverbial
É o termo da oração que se liga ao verbo, adjetivo ou advérbio para 

indicar uma circunstância ( tempo, lugar, modo, intensidade, negação, 
finalidade...).

Ex.: "Na escola, fala-se muito pouco sobre o que as crianças pensam 
espontaneamente". circunstância de lugar (Revista Nova Escola, 11/00)
"Depois de refletir, uma menina ergueu a mão".circunstância de tempo

( Revista Nova Escola, 11/00)
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Agente da passiva
É o termo da oração que se liga ao verbo para indicar o agente da ação 

verbal. Sempre vem precedido de preposição.
Ex.: O abaixo-assinado foi feito pelos alunos.

Dicas 
O agente da passiva só existe quando a oração estiver na voz passiva.

Objeto direto
É o termo da oração que completa o verbo transitivo direto (VTD) sem 

mediação de uma preposição.
Ex.:"A prática estimula a reflexão filosófica independentemente da leitura".

(Revista Nova Escola, 11/00)
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Objeto indireto
É o termo que completa um verbo transitivo indireto (VTI) com mediação de 

uma preposição.
Ex.: Na formatura, ele lembrou-se da faculdade.

Vocativo

É o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao 
nome. Não faz parte do sujeito nem do predicado. A função do vocativo é
chamar ou interpelar o elemento a que se está dirigindo. É marcado por 
sinal de pontuação e admite anteposição de interjeição de chamamento. 

Ex.: Pai, perdoai nossos pecados.
Querida, obrigado pela surpresa
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1. (UF-MG) Em todas as alternativas, o termo em negrito exerce a função de 
sujeito, exceto em: 
a) Quem sabe de que será capaz a mulher de seu sobrinho? 
b) Raramente se entrevê o céu nesse aglomerado de edifícios. 
c) Amanheceu um dia lindo, e por isso todos correram às piscinas. 
d) Era somente uma velha, jogada num catre preto de solteiros. 
e) É preciso que haja muita compreensão para com os amigos. 

2. (FMU) Em "Eu era enfim, senhores, uma graça de alienado.", os termos 
da oração grifados são respectivamente, do ponto de vista sintático: 
a) adjunto adnominal, vocativo, predicativo do sujeito 
b) adjunto adverbial, aposto, predicativo do objeto 
c) adjunto adverbial, vocativo, predicativo do sujeito 
d) adjunto adverbial, vocativo, objeto direto 
e) adjunto adnominal, aposto, predicativo do sujeito
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6. (BB) "Ande ligeiro, Pedro". 
a) sujeito 
b) objeto direto 
c) vocativo 
d) aposto
e) adjunto 

7. (UF-UBERLÂNDIA) "Ele observou-a e achou aquele gesto feio, 
grosseiro, masculinizado." Os termos sublinhados são: 
a) predicativos do objeto 
b) predicativos do sujeito 
c) adjuntos adnominais 
d) objetos diretos 
e) adjuntos adverbiais de modo



SINTAXE – EXERCÍCIOS

8. (UF-GO) "O corpo, a alma do carpinteiro não podem ser mais brutos do 
que a madeira." A função sintática dos termos sublinhados é, pela ordem: 
a) objeto direto - predicativo do sujeito 
b) sujeito - sujeito 
c) predicativo do sujeito - sujeito 
d) objeto direto - predicativo do sujeito 
e) predicativo do sujeito - predicativo do sujeito
10. (FUVEST) No texto: "Acho-me tranqüilo - sem desejos, sem 
esperanças. Não me preocupa o futuro", os termos destacados são, 
respectivamente: 
a) predicativo, objeto direto, sujeito 
b) predicativo, sujeito, objeto direto 
c) adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto 
d) predicativo, objeto direto, objeto indireto 
e) adjunto adnominal, objeto indireto, objeto direto 
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(Unitau - adaptada) 
14. Na frase "... nenhuma autoridade 'cujas' confissões...", a palavra, entre aspas, no 
plano morfológico, sintático e semântico é:
a) pronome indefinido, complemento nominal, deles.
b) pronome relativo, adjunto adnominal, deles.
c) pronome relativo, complemento nominal, delas.
d) pronome indefinido, adjunto adnominal, delas.
e) pronome relativo, complemento nominal, deles.

(Unitau - adaptada) 
16. Em:
"A prova de que ela é 'divina', dizia um 'erudito', é que os homens ainda não 'a' 
destruíram ", as palavras, entre aspas, são, no plano morfológico e sintático, 
respectivamente,
a) substantivo e complemento nominal, advérbio e objeto direto, artigo e locução 
adverbial.
b) adjetivo e predicativo, substantivo e sujeito, pronome e objeto direto.
c) substantivo e predicativo, adjetivo e objeto direto, pronome e objeto indireto.
d) adjetivo e complemento nominal, advérbio e aposto, artigo e objeto direto.
e) substantivo e predicativo, adjetivo e sujeito, artigo e objeto direto.
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17. (Fuvest) Nos enunciados a seguir, há adjuntos adnominais e apenas um 
complemento nominal. Assinale a alternativa que contém o complemento 
nominal:
a) faturamento das empresas;
b) ciclo de graves crises;
c) energia desta nação;
d) história do mundo;
e) distribuição de poderes e renda.
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1. Período composto por coordenação 

"Uma multidão se aglomera nas ruas do centro e o comércio 
interrompe suas atividades."

•Primeira oração: "Uma multidão se aglomera nas ruas do centro" 
•Segunda oração: “e o comércio interrompe suas atividades.”

Nesse período, cada uma das orações é sintaticamente indepen-dente, 
isto é, não exerce nenhuma função sintática com relação à outra.
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Classificação das orações coordenadas
1. Assindéticas
Quando estão simplesmente colocadas uma ao lado da outra, sem 
qualquer conjunção entre elas (a = "não"; síndeto = palavra de origem 
grega que significa "conjunção" ou "conectivo").
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2. Sindéticas 
Quando vêm introduzidas por conjunção.

"A luz aumentou E espalhou-se na campina." (G. Ramos)

"Sou feio, MAS sou carinhoso." (Frase de pára-choque)
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1. Aditivas

"Nós desmanchamos o teto do barco E FIZEMOS UMA JANGADA PEQUENA." 
(Jornal da Tarde)

"Não olha para trás, não sente saudades, não deixa NEM CARREGA CONSIGO 
AMOR NENHUM." (Mário Palmério)

Principais conjunções aditivas: e, nem, (não só)... mas também.

2. Adversativas

"Amor é igual fumaça: sufoca MAS PASSA." (Frase de pára-choque)

"Repele-a com um gesto manso, PORÉM A CABRA NÃO SE MOVE." (C. D. 
Andrade)
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3. Alternativas

"Cale-se OU EXPULSO A SENHORA DA SALA." (C. Lispector)

"ORA DORMIAM, ORA JOGAVAM CARTAS."

"OU VAI OU RACHA."

Principais conjunções alternativas: ou ... ou, ora ... ora, já ... já, quer ... quer 
etc.
4. Conclusivas

"São seres humanos; MERECEM, POIS, TODO NOSSO RESPEITO."

"Penso, LOGO HESITO."

Principais conjunções conclusivas: logo, portanto, por conseguinte, pois 
(posposto ao verbo) etc.
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5. Explicativas

"Acendi o fogo, POIS ACORDARA FAMINTO e cozinhei o caldo." (D. S. 
Queiroz)

Principais conjunções explicativas: porque, que, pois (anteposto ao 
verbo) etc.
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Período composto por subordinação - é constituído por duas ou mais 
orações, sendo uma principal e as demais subordinadas.

Oração principal  tem sentido predominante no período e não vem 
introduzida por conectivo.

As orações subordinadas dependem da principal, completando seu sentido. 
Classificam-se em:
Adjetivas, substantivas, e adverbiais.
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As orações subordinadas substantivas podem ser:

1- Orações subordinadas substantivas objetivas diretas
Ex.: "Paulo José observa QUE O ANTI-HEROÍSMO É UMA 
CARACTERÍSTICA FORTE DOS PERSONAGENS DA CULTURA LATINO-
AMERICANA.
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4. Condicionais

Principais conjunções condicionais: se, caso, exceto, salvo, desde que, contanto que, 
sem que, a menos que, a não ser que etc.

"A visita seria carnavalesca, SE NÃO FOSSE MACABRA." (Senhor)
"Não entrem SEM QUE APRESENTEM A CARTEIRA DE IDENTIDADE."
"CASO VOCÊ QUEIRA IR AO CINEMA, telefone-me."
5. Conformativas

Principais conjunções conformativas: conforme, como, consoante, segundo.

"De defunto não tinha medo, só de gente viva, CONFORME DIZIA." (A. Prado)
"COMO DISSEMOS, a eleição de Bernardes foi em março e a sua posse em 
novembro de 1922." (P. Nava)
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6. Consecutivas

Principais conjunções consecutivas: (tão) ... que, (tanto) ... que, (tal) ... que, (tamanho) 
... que, de forma que, de modo que, de sorte que, tanto que etc.

"Tanto fiz QUE RECOBREI MINHA COR LOURA ANTIGA." (A. Prado)
"Era uma voz tão grave QUE METIA MEDO." (A. Meyer)
"Tamanho foi o seu enlevo, QUE NÃO VIU CHEGAR A PATROA." (Monteiro 
Lobato)
7. Finais

Indicam o fim, o objetivo do fato enunciado na oração principal.

Principais conjunções finais: para que, que (= para que), a fim de que, porque.

"A criança morre PARA QUE O HOMEM POSSA VIVER." (A. Meyer)
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8. Proporcionais

Principais conjunções proporcionais: à proporção que, à medida que, ao passo que, 
(quanto mais) ... mais, (quanto mais) ... menos etc.

"Quanto mais pensava no recado, MAIS ENFEZADO IA FICANDO." (J. J. Veiga)
"À MEDIDA QUE AVANÇA A CONTAMINAÇÃO DE RIOS E REPRESAS, os 
responsáveis pelo abastecimento de água cada vez mais se voltam para a 
exploração das águas subterrâneas." (Senhor)

9. Temporais

Principais conjunções temporais: quando, enquanto, assim que, logo que, até que, 
depois que, desde que, que, apenas, mal, sempre que, cada vez que, antes que etc.

"A idéia me veio QUANDO ANCOREI O BARCO NA ILHA DESERTA." (J. Silveira)
"MAL ENTROU EM CASA, tocou o telefone." (D. Trevisan)
"Era esta a imagem que me vinha à cabeça SEMPRE QUE PENSAVA NOS OLHOS 
DAQUELA SENHORITA." (R. Braga)
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Orações reduzidas 

Oração subordinada Reduzida de infinitivo: "Era necessário TOMARMOS UMA 
PROVIDÊNCIA." 
Oração subordinada desenvolvida: "Era necessário QUE TOMÁSSEMOS UMA 
PROVIDÊNCIA."

Oração subordinada Reduzida de gerúndio: "PASSANDO NA RUA, ouvi gritos de 
socorro." 
Oração subordinada desenvolvida: "QUANDO PASSAVA NA RUA, ouvi gritos de 
socorro."

Oração subordinada Reduzida de particípio: "ACABADA A MISSA, os cinco amigos 
acompanharam à casa o sobrinho do morto." 
Oração subordinada desenvolvida: "QUANDO ACABOU A MISSA, os cinco 
amigos..."
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Exercícios

4. (UF-MG) A oração sublinhada está corretamente classificada, EXCETO em: 
a) Casimiro Lopes pergunta se me falta alguma coisa / oração subordinada adverbial 
condicional 
b) Agora eu lhe mostro com quantos paus se faz uma canoa / oração subordinada 
substantiva objetiva direta 
c) Tudo quanto possuímos vem desses cem mil réis / oração subordinada adjetiva restritiva 
d) Via-se muito que D. Glória era alcoviteira / oração subordinada substantiva subjetiva 
e) A idéia é tão santa que não está mal no santuário / oração subordinada adverbial 
consecutiva 

5. (AMAN) No seguinte grupo de orações destacadas: 
1. É bom que você venha. 2. Chegados que fomos, entramos na escola. 
3. Não esqueças que é falível. 
Temos orações subordinadas, respectivamente: 
a) objetiva direta, adverbial temporal, subjetiva 
b) subjetiva, objetiva direta, objetiva direta 
c) objetiva direta, subjetiva, adverbial temporal 
d) subjetiva, adverbial temporal, objetiva direta 
e) predicativa, objetiva direta, objetiva indireta 
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Exercícios

9. (FCS ANHEMBI) Em - "Há enganos que nos deleitam", a oração grifada é: 
a) substantiva subjetiva 
b) substantiva objetiva direta 
c) substantiva completiva nominal 
d) substantiva apositiva
e) adjetiva restritiva

(Fuvest - adaptada)
11. Dentre os períodos abaixo, um é composto por coordenação e contém uma oração 
coordenada sindética adversativa. Assinalar a alternativa correspondente a este período.
a) A frustração cresce e a desesperança não cede.
b) O que dizer sem resvalar para o pessimismo, a crítica pungente ou a auto-absolvição?
c) É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir.
d) Sejamos francos.
e) Em termos mundiais somos irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo tempo 
extremamente representativos como população.
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Exercícios

(Unitau - adaptada) 
12. "Esta demarcação determina que a semiologia deve ser analisada como uma teoria 
hermenêutica das formas como se manipulam contextualmente os discursos". 

Nessa frase tem-se
a) uma oração subordinada substantiva objetiva direta, em voz passiva analítica.
b) uma oração subordinada adjetiva restritiva.
c) uma oração subordinada adverbial proporcional.
d) uma oração subordinada adverbial condicional;
e) uma oração coordenada explicativa.
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Exercícios

(Fuvest - adaptada) 

13. "Foi um técnico de sucesso mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura 
da sua reputação de vestiário."

Começando a frase por

"Nunca conseguiu uma reputação no campo à altura da sua reputação de 
vestiário", para manter a mesma relação lógica expressa na frase dada inicialmente 
deve-se continuar com:

a) enquanto foi...

b) na medida em que era...

c) ainda que tenha sido...

d) desde que fosse...

e) porquanto era...



SINTAXE – PERÍODO COMPOSTO
Exercícios

(Ufsm - adaptada) 

15. Analise os períodos a seguir.

A - O juiz fazia justiça com as próprias mãos.

B - O juiz tinha sido obrigado a inocentar os bandidos.

Relacione as informações contidas em A e B, de modo que B se constitua numa 
CONCESSÃO a A.

a) O juiz, que tinha sido obrigado a inocentar os bandidos, fazia justiça com as próprias mãos.

b) Embora tenha sido obrigado a inocentar os bandidos, o juiz fazia justiça com as próprias 
mãos.

c) Porque tinha sido obrigado a inocentar os bandidos, o juiz fazia justiça com as próprias 
mãos.

d) Mesmo que fizesse justiça com as próprias mãos, o juiz tinha sido obrigado a inocentar os 
bandidos.

e) Sempre que fosse obrigado a inocentar os bandidos, o juiz fazia justiça com as próprias 
mãos.
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Exercícios

19. (Uel) Ele pensava numa nova edição do seu romance pela mesma editora; NÃO, 
PODERIA, POIS, TER RESCINDIDO O CONTRATO COM ELA."

A oração destacada classifica-se como

a) subordinada adverbial final.

b) subordinada adverbial consecutiva.

c) subordinada adverbial condicional.

d) coordenada assindética explicativa.

e) coordenada sindética conclusiva.
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Exercícios

20. (Ita) O item 2 deve ligar as orações do item 1, empregando corretamente um pronome 
relativo. Assinale a alternativa em que isso 'não' ocorre:

a) 1 - O caminho era longo. O atalho do caminho era perigoso.

2 - O caminho, cujo atalho era perigoso, era longo.

b) 1 - O caminho era longo. O atalho do caminho era perigoso.

2 - Longo era o caminho cujo atalho era perigoso.

c) 1 - São pessoas necessárias, com o auxílio delas sobreviverei.

2 - São pessoas necessárias, cujo auxílio sobreviverei.

d) 1 - Era honorável figura, o presidente. De suas mãos recebi o prêmio.

2- O presidente, de cujas mãos recebi o prêmio, era honorável figura.

e) 1 - A árvore era antiga, pelos galhos dela passavam fios telefônicos.

2 - A árvore, por cujos galhos fios telefônicos passavam, era antiga.
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Exercícios

21. (Pucpr) No período:

"Todos o criticam por ter agido imprudentemente; mas, se ele tem defeitos, 
tem virtudes também.", o conectivo SE, na oração "se ele tem defeitos", dá
idéia de:

a) proporção

b) causa

c) conseqüência

d) condição

e) concessão
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Exercícios

22. (Uel) "COMO alguns moradores do vilarejo contam, muitos forasteiros 
perderam suas vidas tentando encontrar pedras preciosas."

Em que alternativa a palavra COMO expressa a mesma relação de sentido 
que apresenta acima?

a) O grande pacificador morreu COMO herói.

b) COMO era um garoto muito peralta, acabou espatifando-se no chão.

c) Félix e o advogado encontraram-se ao amanhecer COMO haviam 
combinado ontem.

d) COMO o céu estivesse recoberto de nuvens escuras, não fomos à praia.

e) O garoto voltou para a cidade COMO quem vai para a prisão.


