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AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1) (UF-UBERLÂNDIA) “Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado.” Os 
termos sublinhados são: 

      a) predicativos do objeto 

      b) predicativos do sujeito 

      c) adjuntos adnominais 

      d) objetos diretos 

      e) adjuntos adverbiais de modo 

2) (BB) “Ande ligeiro, Pedro”. 

       a) sujeito 

       b) objeto direto 

       c) vocativo 

       d) aposto 

       e) adjunto 

3)  “Adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância (de tempo, lugar, modo, etc.) ou, 
em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio.” (CEGALLA, 2007, 
p. 364). 

Assinale a alternativa abaixo que não desempenha a função de adjunto adverbial: 

a) Talvez Juan tivesse razão. 

b) Gosto muito de chocolate. 

c) Chegamos à cidade ao fim da noite. 

d) Voltamos de carro para a praia. 

e) José, avô de Daniel, comprou um carro. 

 

4) Qual das frases abaixo não apresenta um aposto? 

a) A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. 

b) Joana apresentou seu trabalho na escola que recebeu nota máxima. 

c) Diana e Richard foram os vencedores, aquela na corrida, e este no atletismo. 

d) Na bolsa levava o que precisava: roupas, comida e remédios. 

e) A garota, que parecia desacordada, foi levada para o hospital. 

5) “Termos acessórios são os que desempenham na oração uma função secundária, qual seja a de 
caracterizar um ser, determinar os substantivos, exprimir alguma circunstância. ” (CEGALLA, 2007, 



p. 363). 

Analise as frases e os termos em negrito e assinale a alternativa correta: 

Maria do Carmo, melhor aluna da turma, ganhou o prêmio de literatura 

Joana, venha ver seu programa favorito. 

Mudou-se havia três semanas. 

Morei com Bruno perto de dois anos 

a) adjunto adnominal, complemento verbal, aposto e vocativo 

b) vocativo, aposto, adjunto adnominal e adjunto adverbial 

c) aposto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial 

d) complemento nominal, vocativo, numeral e complemento verbal 

e) vocativo, complemento nominal, adjunto adverbial e adjunto nominal. 

6) Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito: 

A) Como o povo anda tristonho! 

B) Agradou ao chefe o novo funcionário. 

C) Ele nos garantiu que viria em breve. 

D) No Rio, não faltam diversões. 

E) O aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. 

7) Analise o pronome oblíquo nas orações e marque a sequência adequada: 

 ( D ) para objeto direto ( I ) para objeto indireto 

1. (  ) Emprestei-lhe o dinheiro. 

2. (  ) Espero-o na estação. 

3. (  ) Não nos viram na estação. 

4. (  ) Isto nos pertence. 

5. (  ) Eles me convidaram para festa. 

A). I, D, D, I, D 

B). I, D, I, D, I 

C). D, D, D, I, I 

D). I, I, D, D, D 

E). D, I, D, I , D 

8) Classifique os complementos verbais das frases a seguir, numerando, convenientemente, os 
parênteses: 

1)objeto direto 

2)objeto indireto 



3)objeto direto e indireto 

4)predicativo do sujeito 

5)adjunto adverbial 

(     ) Enviei uma carta ao presidente da Associação. 

(     ) Ninguém é feliz aqui. 

(     ) Carla chegou em casa. 

(     ) Assistimos ao filme “Eclipse” na sessão das 15h. 

(     ) O taxista bateu o carro. 

A sequência correta é: 

a)  3-4-5-2-1 

b)  4-3-5-1-2 

c)  3-5-4-2-1 

d)  3-4-1-5-2 

e)  4-3-1-5-2 

9)Leia a charge abaixo e responda qual é o termo acessório da oração . 

 

________________________________________________________________ 

10) Leia a charge abaixo e responda qual é o termo acessório da oração.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


