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Predicativo do Sujeito, Predicativo do objeto e adjunto 

adverbial. 

 
1. Leia o poema e responda à questão que segue. 

 
Todas as cartas de amor são 
Ridículas. 
Não seriam cartas de amor se não fossem 
Ridículas  
Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 
Como as outras,  
Ridículas.  
Mas, afinal,  
Só as criaturas que nunca escreveram 
Cartas de amor 
É que são  
Ridículas […]  

Álvaro de Campos. Todas as cartas de amor são ridículas. 

 

Em “Todas as cartas de amor são/ ridículas” qual a função 

sintática exercida pelo termo “ridículas”? 

A  Predicativo do objeto. 

B  Adjunto adnominal 

C  Predicativo do sujeito. 

D  Adjetivo. 

E  Sujeito. 

 

2. Leia abaixo um trecho da música “Cintura Fina” de Luiz 

Gonzaga e responda à questão que segue. 

 

“[..] Tu es muié pra homem nenhum 

Botar defeito, por isso satisfeito 

Com bom gosto eu vou dançar” 

 

No trecho acima, é correto afirmar que a classificação 

sintática empregada no termo ‘satisfeito é: 

A  Complemento nominal. 

B  Adjunto adnominal 

C  Adjetivo 

D  Predicativo do sujeito 

E  Adjunto adverbial. 

 

3. Identifique a classificação dos adjuntos adverbais 

empregados no trecho abaixo da obra “Cinzas do Norte” de 

Milton Hatoum. 

 

“No meio da manhã, alguns trabalhadores saíram do 

armazém para velar o corpo do velho [...]” 

 

A  Adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de 

lugar e adjunto adverbial de finalidade. 

B  Adjunto adverbial de local, adjunto adverbial de 

modo e adjunto adverbial de finalidade. 

C  Adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de 

modo e adjunto adverbial de afirmação. 

D  Adjunto adverbial de finalidade, adjunto adverbial de 

tempo e adjunto adverbial de lugar. 

E  Adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de 

conclusão e adjunto adverbial de finalidade. 

 

4. Analise a música “Tarde em Itapoã” de Vinicius de 

Morais e classifique os adjuntos adverbiais empregados na 

canção. 

 
Tarde em Itapoã 
“Um velho calção de banho 
O dia prá vadiar 
O mar que não tem tamanho 
E um arco-íris no ar 
Depois, na Praça Caymmi 
Sentir preguiça no corpo 
E numa esteira de vime 
Beber uma água de côco 
É bom” 

 

5. Indique o predicativo do objeto nas orações abaixo: 

A  Chamam nossos ideias de revolucionários. 

B  As meninas encontraram os pais nervosos naquele 

dia. 

C  Jamais chamaria o pai de desonesto. 

D  A dedicação a tornou uma vencedora. 

E  Chamam os políticos de ladrões; 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
1. C 

2. D 

3. A 

4. Adj. Adv. Lugar = Itapoã; no ar, na praça, numa esteira de 

vime e adj. Adve. Modo: bom 

5.  

a) Revolucionários. 

b) Nervosos 

c) desonesto. 

d) uma vencedora. 

e) Ladrões. 
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