8º ANO • Língua Portuguesa
1. Observe a citação de Gustavo Corção: “Pássaro e lesma, o
homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar.”
Nessa oração, o uso da vírgula justifica-se por se tratar de
um(a):
A Antítese
B Elipse do verbo
C Aposto
D Vocativo
E Predicativo

LISTA 18

3. Observe a tirinha abaixo e responda às questões:

2. Leia a seguir um trecho da Lira XIV de Tomás Antônio
Gonzaga e responda às questões:

a) Indique a transitividade dos verbos “saberia”,
“conheço” e “tem”.
b) Encontre os objetos desses verbos e classifique-os.
4. Observe a tirinha a seguir e responda às questões:

a) Nos versos “Com os anos, Marília, o gosto falta” e “Que
havemos de esperar, Marília bela?”, o uso da vírgula
justifica-se pois?
b) Como o eu lírico vê a passagem de tempo?
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O termo “de mistério” é classificado como adjunto
adnominal ou complemento nominal? Justifique sua
resposta.
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5.

a) No verso “Eu nunca fui amado, e vivo tão sozinho”,
qual a classificação do predicativo na oração “Eu nunca
fui amado”?
b) Retire do poema outro trecho que tenha um
predicativo com a mesma classificação da questão
anterior.

GABARITO
1. C
2. a) Justifica-se pois os dois trechos possuem vocativos,
que devem ser separados por vírgula.
b) Vê a passagem de maneira melancólica, triste.
3. a) Todos são transitivos diretos.
b) “nos dizer” – Saberia / “a origem secreta de cada
super-herói da liga termonuclear da justiça do
Capitão Cometa” – Conheço / “uma utilização prática”
– Tem.
4. É classificado como um adjunto adnominal, pois
“livro” é um substantivo concreto.
5. a) Predicativo do sujeito.
b) “Já não serei tão só”.
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