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1. Use somente caneta de tinta preta. Respostas a lápis não serão corrigidas. 
2. Utilize letra legível evitando rasuras. Elas poderão implicar em anulação da resposta. 
3. Não use líquidos corretivos (rasura). 
4. Não empreste nem solicite material de prova (caneta, lápis, borracha, régua, etc.). 
5. Não risque, rabisque, desenhe ou deixe recadinhos na prova (rasura). 
6. Peso dos itens: 0,2. A última questão da prova vale: 0,3. – Total: 3,5 
7. Preencha com cuidado e com capricho as respostas. 
8. Dê respostas completas.   Boa Prova!!! 

 

Questão-01 

a) De elevador / De telefone / De lençol - Função de adjunto adnominal 
 

b) Para caracterizar o tipo de música que não gosta. 
 

c) Objeto direto (termo) 
Música (núcleo) 
 

d) É inesperado – Não existe “música de lençol”. 
Não é a música que toca em um lugar (telefone, elevador) e sim em um momento (aconchegado ao lençol de estimação). 

 

Questão-02 
 

a) Triste: adjunto adnominal 
Pensativos: Predicativo do sujeito 
 

b) Objeto direto 
 

c) Núcleos: mortos e vivos 
Adjetivos: Antigos (adj. adn.) e inúteis (adj. adn.) 
 

 

Questão-03 
 

a) Adjunto adverbial de lugar / Vocativo 
 

b) Adjunto adnominal / Adjunto adverbial de tempo 
 

c) Verbo Intransitivo / Adjunto adnominal 
 

Questão-04 
a) O irresistível – aposto explicativo. 

 

Questão-05 
 

Classifique, sintaticamente, os termos destacados nas frases a seguir. 
a)  de funcionários jovens - CN 

da empresa – Adj. Adn. 
ao muro - CN 
 

b) às nossas decisões - CN 
da cidade – Adj. Adn. 
de turistas - CN 
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Questão-06 
 
 

a) [...] Por isso / Logo [...]  (conclusivas) 
b) [...] ou [...] (alternância) 
c) [...] mas [...] (oposição) 

 

Questão-07 
 

a) E – Aditiva – ideia de soma/adição 
Logo – Conclusiva – ideia de conclusão 
Porque – Explicativa – ideia de explicação 
 
 
 


