8º ANO • Língua Portuguesa
Considere a tirinha e responda às questões.

LISTA 21

Alguns termos preposicionados estão destacados no texto.
Classifique-os, de acordo com a sintaxe.
(UFPI- ADAPTADA)
“Jatene está convicto de suas ideias”.
“Os setores do governo discordam do modelo proposto”.

a) Na fala de Calvin e Haroldo, está presente um tipo de
voz passiva. Identifique-a e classifique-a.
b) Faça a transposição da fala.
c) Qual é o humor da tirinha?
Ainda de acordo com a tirinha da questão anterior, assinale
C para as afirmações certas e E para as erradas.
a. ( ) ( ) A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação
verbal. Temos como exemplo “Não é o que o papai e
a mamãe me dizem”.
b. ( ) ( ) A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre
a ação. Temos como exemplo a oração “me dizem”,
presente no quarto quadrinho.
c. ( ) ( ) Agente da passiva é o termo da oração que
pratica a ação expressa pelo verbo e podemos
encontrá-lo na voz passiva sintética.
d. ( ) ( ) Sujeito paciente é o termo da oração que sofre a
ação expressa pelo verbo e podemos encontrá-lo na
voz passiva analítica.
e. ( ) ( ) Analisando as orações da tirinha, podemos
afirmar que não possuem nenhum exemplo de voz
reflexiva.

Os termos destacados, quanto à função sintática, são,
respectivamente:
A complemento nominal – objeto indireto – adjunto
adnominal.
B objeto indireto – adjunto adnominal – complemento
nominal.
C adjunto adnominal – adjunto adnominal – objeto
indireto.
D complemento nominal – complemento nominal –
objeto indireto.
E complemento nominal – adjunto adnominal – objeto
indireto.

Leia o conto O Discípulo, de Oscar Wilde.
Quando Narciso morreu, o lago de seu prazer mudou de
uma taça de águas doces para uma taça de lágrimas salgadas, e as
oréades vieram chorando pela mata com a esperança de cantar e
dar conforto ao lago.
E, quando elas viram que o lago havia mudado de uma taça
de águas doces para uma taça de lágrimas salgadas, elas soltaram as
verdes tranças de seus cabelos e clamaram: "Nós entendemos você
chorar assim por Narciso, tão belo ele era."
"E Narciso era belo?", disse o lago.
"Quem pode sabê-lo melhor que você?", responderam as
oréades. "Por nós, ele mal passava, mas você ele procurava, e
deitava em suas margens e olhava para você, e no espelho de suas
águas ele refletia sua própria beleza."
E o lago respondeu, "Mas eu amava Narciso porque, quando
ele deitava em minhas margens e olhava para mim, no espelho de
seus olhos eu via minha própria beleza refletida”.

O conto nos traz um sentimento que costumamos ter. Qual
é esse sentimento? Justifique.
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GABARITO
1.
a)

2.
3.
4.

5.

Voz passiva analítica – “nossos destinos são controlados
pelas estrelas.”
b) As estrelas controlam nossos destinos.
c) Resposta pessoal.
C–E–E–E–C
Resposta pessoal.
“de águas doces” – adjunto adnominal
“de cantar” – complemento nominal
“de seus cabelos” – adjunto adnominal
E
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