8º ANO • Língua Portuguesa
Leia: Precisa-se de digitadores com prática, no
escritório.
O verbo “precisar”, na oração acima, é
A intransitivo.
B transitivo indireto.
C transitivo direto.
D de ligação.
Que palavra precede o substantivo “digitadores”? Dê a
classe gramatical dessa palavra.
Nessa oração, “de digitadores” exerce a função sintática de
A sujeito.
B objeto direto.
C predicativo do sujeito.
D objeto indireto.

LISTA 22

A O anúncio está incorreto pelo fato de o sujeito estar
após o verbo. Segundo a ordem de enunciação da
Língua Portuguesa, devemos sempre colocar o sujeito
à frente do verbo. Na literatura, é possível realizarmos
inversões, colocarmos os termos fora de ordem, pelo
fato de o hipérbato (inversão) ser um recurso
estilístico.
B O erro reside no fato de que o verbo está no singular,
mesmo havendo a possibilidade de ser mais de uma
pessoa que está alugando as casas. Sabemos que, para
indicarmos um sujeito sobre o qual não temos muita
informação – indeterminado –, devemos colocar o
verbo na terceira pessoa do plural.
C A oração está incorreta devido à não concordância
entre sujeito (plural) e verbo (singular). Por ser uma
partícula apassivadora, o “se” confere, seguindo a
lógica, uma passividade à oração, transformando a voz
verbal em voz passiva. O sujeito de uma oração cujo
verbo principal é transitivo direto e seguido de um
“se”, na voz passiva, é o termo que os sucede, ou seja,
neste caso, “casas”.

Qual é a função sintática da palavra “se” na oração
apresentada?
A Partícula apassivadora.
B Pronome reflexivo.
C Índice de indeterminação do sujeito.
D Objeto direto.
Assinale a frase em que o se é pronome apassivador.
A Estima-se que existam hoje 500 mil catadores de lixo
no Brasil.
B Neste último século, assistiu-se a um constante
progresso em todos os campos da ciência e da
medicina.
C Vive-se melhor no campo do que nas cidades grandes.
D Dorme-se mal com este calor.
O anúncio de vendas a seguir está em desacordo com a
norma-padrão (com a gramática que aprendemos em sala
de aula). De acordo com o que vimos sobre as funções do
“se”, assinale a afirmação que melhor explica o motivo de a
propaganda estar incorreta.

GABARITO

Disponível em: https://ubaitabaurgente.com.br/publicidades/aluga-se-casas/.
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