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 Questões 1 a 4 relacionadas à canção “Ouvir Dizer”, de Melim:

Questão 01 – Explique de que maneira essa canção contemporânea dialoga com a 

produção poética do Romantismo brasileiro no século XIX.

Da mesma forma que o Romantismo, a canção expressa uma concepção

idealizada do amor e da mulher.



Questão 02 – Destaque o sujeito e predicado de 
cada oração a seguir:
a) De tanto café na cama, faltariam xícaras.

R = Sujeito – xícaras     Predicado – faltariam de tanto café na cama

b) Existe paraíso na Terra.

R = Sujeito – paraíso   Predicado – existe na Terra

Questão 03 – Analise os elementos que constituem o predicado de
cada oração abaixo, classificando-o em seguida:
a) Se toda arte se inspirasse em seus traços

R = inspirasse (VTI – NÚC. DO PRED. VERBAL) – em seus traços (OI)

b) Então qualquer esboço viraria um quadro

R = viraria (VL) – um quadro (PS – NÚC. DO PRED. NOMINAL)

c) Com você, tudo fica tão leve

R = fica (VL) – tão leve (PS – NÚC DO PRED. NOMINAL) – com você (ADJ. ADV.)



d) A vida tem mais humor.

R = tem (VTD – NÚC. DO PRED. VERBAL) – mais humor (OD)

e) Que até te levo na garupa da bicicleta.

R= levo (VTD – NÚC. DO PRED. VERBAL) – te (OD) – na garupa da bicicleta (ADJ. ADV.)

Questão 04 – Reescreva as orações, transformando o predicado verbal em verbo-nominal, 
com o acréscimo de um predicativo que atribua uma característica romântica ao sujeito:

a) Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia.
R = Ah, se eu acordasse radiante todo dia com o seu bom dia.

b)  Que bom que você chegou.
R = Que bom que você chegou maravilhosa.



Questão 05 - Aparece predicado verbo-nominal em:

a) "Nesse samba te proclamo majestade do universo."
b) O homem doou os agasalhos aos necessitados.
c) Após o toque permaneceram na sala os alunos.
d) "Brasil és no teu berço dourado o índio civilizado.”
e) "Lutar com palavras é a luta mais vã.”

Questão 06 - Analise as orações:
I. Paulo está adoentado.
II. Paulo está no hospital.

Deduzimos que o predicado é:

a) verbal em I e II.
b) nominal em I e II.
c) verbo-nominal em I e II.
d) verbal em I e nominal em II.
e) nominal em I e verbal em II.



Questão 07 - Observe a oração: “A inspiração é fugaz, violenta.”

Podemos afirmar que o predicado se classifica como:

a) verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois predicativos.

b) nominal, porque o verbo é de ligação.

c) verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas características ao sujeito.

d) nominal, porque o verbo tem significação completa e apresenta  dois predicativos.

e) verbo-nominal porque apresenta um predicativo seguido do objeto direto.

Questão 08. Sobre o exemplo: "A lua brilhou alegre no céu", afirmamos:

I. O verbo brilhar é intransitivo.                                      II. O verbo brilhar é transitivo direto.

III. O verbo brilhar é transitivo indireto.                          IV. O predicado é nominal.

V. O predicado é verbal.                                                  VI. O predicado é verbo-nominal.

Está correto o que se diz apenas em:

a)  I e VI. b)  I e V.      c)  II e V.      d)  IV.    e)  III e VI.



Questão 09 - Em relação à classificação dos predicados das orações abaixo:

I- Saíram ele e ela.    II- Sua terra está completamente mudada.   III- Achei calma a aluna.

Está correta respectivamente:

a) I predicado verbal; II - predicado nominal; III - predicado verbo-nominal.

b) I predicado nominal; II predicado verbo-nominal; III predicado verbal.

c) I predicado verbo-nominal; II predicado verbal; III predicado nominal.

d) I predicado verbo-nominal; II predicado nominal; III predicado verbal.

e) I predicado nominal; II - predicado verbal; III - predicado verbo-nominal.

Questão 10 - Aponte a frase de sujeito simples e predicado verbo-nominal:

a) A jovem passeava tranquilamente.

b) Mariana fez o concurso esperançosa.

c) Existem grandes possibilidades.

d) Paulo e Marcelo estudam animados.

e) Os cientistas retomaram da gruta às pressas


