
 

 

 

 

 

 

Texto: 
                                Mãe furta remédio para a filha e é presa 
          A desempregada Jucélia de Oliveira Santos, 24 anos, foi presa ontem, depois de 
furtar remédio de R$ 5,60 para a filha de 8 anos, em Nova Iguaçu. Rede de drogarias 
disse que a queixa à polícia foi correta. Hoje, Jucélia teve a prisão relaxada e recebeu 
assistência jurídica, caixas de remédio, cesta básica e ofertas de emprego. 
                                                               (Edição Extraída do Jornal O dia) 
 
01  -  Se levarmos em consideração o ato do furto, teremos um crime. Se levarmos em 
consideração a necessidade do furto, teremos um ato de desespero.. Qual sua visão a 
respeito da contradição observada entre o crime e a necessidade? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
02  -  Curioso que após cometer o delito, a mãe teve a prisão relaxada, inclusive 
recebendo alguns benefícios tais como: cesta básica, caixas de remédio e ofertas de 
emprego. Como isso foi possível? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
03  -  Tendo em vista o estudo de análise sintática, analise sintaticamente todos os 
termos da oração abaixo: 
- “A mãe teve a prisão relaxada”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 
AVALIAÇÃO: EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES II 

 

 
 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA  
PROFESSOR (A): ________________________________________ 

ALUNO(A):______________________________________________ 

 

 
SÉRIE: 3º ANO 

DATA PARA ENTREGA: ____ / ____ / ______ 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que 
sejam consideradas. 

 



04  -  (CÂNDIDO MENDES) “Angélica, animada por tantas pessoas,tomou-lhe o pulso e 
achou-o febril”. FEBRIL, sintaticamente, é: 
 
a) Objeto direto. 
b) Complemento nominal. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Predicativo do sujeito. 
e) Adjunto adverbial. 
 
05 -  (MARÍLIA) Os verbos destacados em “...escreveria meu nome em um papel e 
faria contas com um lápis na mão., são respectivamente: 
 
a) Transitivo direto e indireto e verbo de ligação. 
b) Transitivo direto e transitivo direto. 
c) Intransitivo e transitivo direto. 
d) Verbo de ligação e transitivo direto. 
e) Transitivo indireto e transitivo direto. 
 
06 -  (PUC) Na frase: “O senhor não gosta do retrato aqui neste canto?”, o verbo da 
frase é: 
 
a) Transitivo direto. 
b) Transito indireto. 
c) Transitivo direto e indireto. 
d) Intransitivo. 
e) Verbo de ligação. 
 
07  -  (PUC) Aponte a alternativa em que ocorre adjunto adverbial de causa. 
 
a) Compro livros com o dinheiro. 
b) O poço secou com o calor. 
c) Estou sem amigos. 
d) Irei ao rio de Janeiro. 
e) Irineu é efetivamente bom. 
 
08  -  (UBERLÂNDIA) Qual a função sintática da palavra destacada no período 
seguinte: 
 

“É a hora em que o pássaro volta, 
Mas há muito não há pássaros.” 

 
a) Complemento nominal. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto  direto. 
d) Objeto indireto. 
e) Predicativo do objeto. 
 
 
 
 
 
 



09  -  (UBERLÂNDIA) No período: “quando enxotada por mim foi pousar na vidraça”, 
qual a função sintática de POR MIM? 
 
a) Objeto direto. 
b) Sujeito paciente. 
c) Objeto indireto. 
d) complemento nominal. 
e) Agente da passiva. 
 
10  -  (PUC) Em, “Ele saiu cauteloso.” e “ele saiu cautelosamente.”., temos 
respectivamente: 
 
a) Adjunto adnominal e predicativo do objeto. 
b) Objeto direto e objeto indireto. 
c) Complemento nominal e agente da passiva. 
d) Sujeito paciente e agente da passiva. 
e) Predicativo do sujeito e adjunto adverbial. 
 
 


