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1. Leia atentamente o texto e faça o que se pede: 

TEXTO 1 

 
A equipe do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade 

(ICMBio) e condutores de visitantes encontraram fragmentos de 
óleo em Fernando de Noronha. O material foi encontrado, neste 
sábado (14), nas praias do Parque Nacional Marinho: Sueste, Leão, 
Atalaia, Caieiras e Abreu.  

Os profissionais da empresa concessionária dos serviços 
turísticos do parque, EcoNoronha, deram início ao trabalho de 
limpeza. “Nós constatamos uma grande quantidade de lixo e piche 
nas áreas do parque. Demos início à limpeza. Encontramos seringas 
e até ampolas, as quais acredito que são de vacina”, opinou o 
monitor do Parque Nacional, Alexandro Lima. 

“Pequisadores que trabalharam no derramamento de óleo 
no Nordeste pediram material. Vou mandar as amostras iniciais para 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para análise e possível 
identificação”, disse Zaira Matheus, bióloga que mora na ilha há 
mais de 20 anos. Zaira iniciou um trabalho voluntário de 
recolhimento do óleo para análise.  

A chefe do ICMBio em Noronha, Carla Guaitanele, 
programou um mutirão de limpeza na tarde deste sábado (14). 
“Sujaram nossa praia e agora nós devemos limpá-la”, disse um dos 
biólogos envolvidos no projeto de limpeza. 

“Até o momento foram coletados 181 kg. A coleta 
prosseguirá neste sábado (14), durante a maré baixa. Contamos com 
a participação de voluntários na Praia do Leão, o ponto de maior 
incidência de material”, informou a chefe do ICMBio. 

 (Adaptado) Disponível em: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/blog/viver-

noronha/post/2021/08/14/fragmentos-de-oleo-e-lixo-oceanico-sao-encontrados-nas-praias-de-

fernando-de-noronha.ghtml. Acesso em 14 de ago. de 2021. 

 

a)  Qual é a transitividade do verbo “encontraram” no 

primeiro período do primeiro parágrafo?  

b)  Qual é o sujeito do verbo “Demos”, em “Demos início 

à limpeza”? Que tipo de sujeito é esse?  

c)  No quarto parágrafo, temos o verbo “Sujaram”, que 

tipo de sujeito temos nesse caso?  

d)  No trecho: “nós devemos limpá-la”, temos um 

sujeito, um verbo e um objeto. Responda:  

• Sujeito:  

• Tipo de Sujeito:  

• Transitividade do verbo:  

• Objeto:  

• Tipo de Objeto:  

 

TEXTO 2 

 
2. Responda às questões que seguem observando apenas o 

primeiro balão da tirinha:  

Oh, não! Esqueci meu caderno em casa!” 

a)  Sujeito:  

b)  Qual é a classificação gramatical deste tipo de sujeito?  

c)  Copie o Predicado: 

d)  Que tipo de predicado é esse?  

e)  Quantidade de Orações:  

f)  Verbo(s): 

g)  Qual é a transitividade do(s) verbo(s)?  

h)  Caso exista, copie o(s) objeto(s) do(s) verbo(s) e diga se 

é um objeto direto ou indireto:  

 

TEXTO 3 

 
 

3. Observe a sentença “Para, Mário!”, encontrada no 

terceiro quadrinho, e aponte a classificação correta do 

termo em destaque: 

a) Vocativo 

b) Sujeito 

c)  Aposto 

d) Adjunto adverbial 
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4. Leia o seguinte trecho da música de abertura de “Um 

Menino Muito Maluquinho” e faça o que se pede. 

“Para quem vem 
É só seguir 

Devagarinho 
Um menino maluquinho 

(Isso é uma panela!) 
 

Pra quem vem é só seguir devagarinho, maluquinho 
O menino é quem sabe cochichou bem baixinho 
Que num pote de ouro, feito por um alquimista 

Cabe tudo, tudo cabe mas só vê quem tem a pista” 
 

a)  Qual é a classificação sintática do termo em destaque 

na sentença “Isso é uma panela!”?  

b)  Quanto à predicação, como o verbo “é” pode ser 

classificado?  

c)  Qual é o tipo de predicado encontrado na oração 

destacada?  

d)  Qual é a classificação morfológica do núcleo do termo 

destacado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1.  

a) Verbo transitivo direto 

b) (nós) – oculto 

c) Indeterminado 

d) Sujeito: nós / Tipo de sujeito: simples / Transitividade do 

verbo: transitivo direto / Objeto: “la” / Tipo de objeto: direto 

2.  

a) (eu) – desinência verbal 

b) oculto/desinencial 

c) esqueci meu caderno em casa 

d) verbal 

e) uma 

f) esqueci 

g) verbo transitivo direto 

h) meu caderno 

3. A 

4.  

a) predicativo do sujeito 

b) verbo de ligação 

c) predicado nominal  

d) o núcleo do predicativo do sujeito é, morfologicamente, um 

substantivo 

 

 

 

 


