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Apresentação

PORTUGUÊS URGENTE! é um guia prático e objetivo da língua portuguesa.
Cada capítulo traz a exposição sucinta da teoria, exercícios e um quadro de resumo.
A teoria se apresenta da forma mais sintética e esquemática possível, enfatizada sua
funcionalidade na comunicação oral e escrita.
Os exercícios têm a finalidade principal de evidenciar e sedimentar processos de
elaboração de enunciados claros, corretos e concisos, muitas vezes complementando a
teoria, que, assim, se eximiu de enfadonhas listagens de casos.
O quadro de resumo serve, como síntese esquemática de cada capítulo, para consulta rápida e para reforço da aprendizagem com novos exemplos.
Após os 23 capítulos, encontram-se as questões de vestibulares e concursos, organizadas na mesma sequência da apresentação da teoria e com o mesmo objetivo de privilegiar o idioma vivenciado no relacionamento social, na escola e no trabalho.
No final do livro, aparecem as respostas de todos os exercícios e de todas as questões de vestibulares e concursos. Sempre que possível, a elaboração das respostas se
fundamentou no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, mesmo nos casos de opiniões divergentes de dicionaristas e gramáticos.
PORTUGUÊS URGENTE! se destina a estudantes (do 1o grau à universidade), a
candidatos em concursos públicos e a profissionais que, de alguma forma, lidam com
textos no seu trabalho e que, sem tempo para cursos ou outras rotinas de aprendizagem, querem ter à mão um guia prático e resumido, seja para a solução de dúvidas no
dia a dia, seja para o imediato domínio de determinado assunto.
Esta edição — revista, ampliada e aprimorada — incorpora as alterações instituídas
pelo Acordo Ortográfico de 2009, acrescenta um capítulo de “Redação” e apresenta
novas questões de vestibulares e concursos.
Críticas e sugestões terão inevitavelmente a melhor receptividade possível.
O autor.
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Classes de Palavras

Substantivo
Adjetivo
Artigo
Numeral
Pronome

Designa os seres em geral.
Caracteriza substantivo.
Especifica ou generaliza substantivo.
Dá ideia de número.
Substitui ou modifica substantivo.

casa, homem, país
homem feliz, grande país
a casa, uma casa
dois, cinquenta, terceiro
Homem fez linda casa.

Verbo
Advérbio

Preposição
Conjunção

Situa um acontecimento no tempo.
Modifica verbo,
adjetivo,
outro advérbio.
Relaciona uma palavra a outra.
Possibilita a ligação entre duas frases.

Interjeição

Exprime sentimento repentino.

cantar, passei, partiremos
Anda devagar.
Homem muito feliz.
Anda muito devagar.
café com leite, lata de óleo
Pegou tudo. Saiu de casa.
Pegou tudo e saiu de casa.
Ai! Oh! Puxa! Opa! Ora!

		

		

Ele

esta

Classes de palavras variáveis e invariáveis
VARIÁVEIS
Substantivo
Adjetivo
Artigo
Numeral
Pronome
Verbo

INVARIÁVEIS
Advérbio
Preposição
Conjunção
Interjeição

Relacionamento entre as classes de palavras
CLASSE
Substantivo
Verbo

PortuguesUrgente.indb 1

MODIFICADA POR
Adjetivo
Artigo
Pronome
Numeral
Advérbio

EXEMPLO

Má pessoa
A pessoa
Esta pessoa
Duas pessoas
Falar bem
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EXERCÍCIO
Identifique a classe das palavras sublinhadas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

A cidade tinha uma iluminação deficiente.
As decisões causaram grandes mudanças.
Os telegramas não traziam uma boa notícia.
Veículos ficaram irrecuperáveis.
Todas as portarias deverão ter guardas uniformizados.
Jornadas vitoriosas exigem sangue, suor e lágrimas.
Uns pequenos problemas não tinham solução.
Os vidros externos não estavam limpos.
Nós atravessamos sete obstáculos em um dia.
Alguns recusaram minha sugestão.
Chegaram ontem as primeiras cartas.
Ela não o encontrou aqui e saiu após um segundo.
Talvez as duas reuniões decidam tudo.
Um homem honesto entenderia nossa posição pouco comum.
Quem escreveu isto?
Ninguém me verá amanhã!
Qualquer contribuição será extremamente útil.
O sétimo andar não tem muito espaço.
Nosso filho tem um coração de ouro.
Sua residência é um palácio com oitenta cômodos.
O texto final precisa de algumas adaptações importantes.
A primeira ideia pareceu excelente, mas o tempo a desfez.
Este relato sobre o seminário é uma história sem fim.
Devolvo a você o manual de instruções.
Pouca gente sabe o motivo de tanta discussão.
Escreveu depressa os nomes de seus dois filhos.
Agora a situação tem um desenvolvimento bastante demorado.
A empresa tomará rumo diferente ou os lucros serão menores.
O chefe anterior exigia solução para tudo.
Alguém acreditará em tuas ideias.
Uma vez é suficiente, pois esta tarefa exige pouca prática.
Conteve as lágrimas, mas a emoção foi mais forte.
A porta meio aberta denunciava sua presença.
Muitos talvez aceitem a proposta de retorno.
O parecer expôs corretamente as duas dificuldades.
A pequena garrafa continha um líquido sem cheiro.
A empresa não ignorará cada impasse, nem os funcionários reclamarão.
A menina tinha um olhar de peixe morto.
(Respostas na página 223.)
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Classes de palavras
Substantivo
Adjetivo
Artigo
Numeral
Pronome

Designa os seres em geral.
Caracteriza substantivo.
Especifica ou generaliza substantivo.
Dá ideia de número.
Substitui ou modifica substantivo.

mesa, gato, colégio
mesa comprida, famoso colégio
a pessoa, uma pessoa
quatro, sétimo, triplo
Clubes alcançam importante privilégio.

Verbo
Advérbio
Preposição
Conjunção
Interjeição

Situa um acontecimento no tempo.
Modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio.
Relaciona uma palavra a outra.
Possibilita a ligação entre duas frases.
Exprime sentimento repentino.

pensar, sofria, venceria
Fala alto. Aluno bem curioso. Fala bem alto.
lugar para descanso, livro sem capa
Estudou muito. Não passou. Estudou muito, mas não passou.
Ui! Alô! Epa! Caramba! Ah! Bravo!

PORTUGUÊS URGENTE!
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Termos da Oração

Termos da Oração (1)
SUJEITO
É o termo com que o verbo deve concordar.
Identificação do sujeito: QUEM É QUE ou (O) QUE É QUE + VERBO?

O prisioneiro fugiu.

De repente, apareceu o viajante.

Os novos vizinhos ele já conhecia.

Não depende de você nosso sucesso.

CLASSIFICAÇÃO DO SUJEITO
Simples: tem um único núcleo. Núcleo: palavra fundamental.

O pior aluno da turma passou.
SUJEITO SIMPLES

Os dois lutadores caíram.
SUJEITO SIMPLES

Composto: tem mais de um núcleo.

José e sua irmã não chegaram.
SUJEITO COMPOSTO

Indeterminado

• Verbo na 3a pessoa do plural (eles), sem sujeito expresso ou subentendido.
Roubaram o meu carro.
Telefonaram para você.
• Com o índice de indeterminação do sujeito SE.
Dorme-se bem. Precisa-se de ar.
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Oração sem sujeito: possui verbo impessoal.

• Fenômeno da natureza.
Chove. Ventava. Anoiteceu.
• Haver — Sinônimo de existir, ocorrer.
		
Há soluções. Houve desastres.
		

		

Indicando tempo decorrido.

Há três dias que ele morreu.

• Fazer — Indicando tempo decorrido.
		
Faz um ano que ele morreu.

Seguido de condição meteorológica.

Fazia frio.

• Ser —
		

Seguido de hora, data ou expressão indicativa de tempo.

É uma hora. Hoje é 1o de maio. É noite.

Nas indicações de distância.

Daqui até ali, é um metro.

Na expressão invariável era uma vez.

Era uma vez um rei.

CONCORDÂNCIA DO VERBO COM O SUJEITO
Simples — Verbo deve concordar com o sujeito.

O pessoal não vieram hoje. veio
Aconteceu ali tragédias.
Aconteceram
Composto — Anteposto  verbo no plural.

Céu e terra passam.

José e eu iremos.

Posposto  verbo no plural ou concordando com 1o núcleo.

Passam céu e terra.
Passa

Iremos José e eu.
Irá

Verbos impessoais — Fenômenos da natureza  verbo no singular.
Choveram três dias. Choveu
Haver  sempre no singular.
Houveram várias propostas. Houve
Fazer  sempre no singular.
Faziam meses que viajara. Fazia
Ser  concorda com tempo ou distância.
É duas horas.
São
Hoje é 22 de maio. são
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LOCUÇÃO VERBAL
Locução verbal é o grupo de verbos que equivale a um verbo.

Amanhã sairei. Sobre isso, ele já falara.
vou sair
tinha falado
Formação da locução verbal: verbo(s) auxiliar(es) + verbo principal.
Principais verbos auxiliares: ter, haver, estar, ir, dever, poder, costumar.

Iam chegar os líderes.
VA

Nós temos ido falar com o chefe.

VP

VA

Quatro pessoas haviam faltado.
VA

VP

VA

VP

Estão voltando as cartas.
VA

VP

Verbo auxiliar tem a concordância que o verbo principal teria se viesse sozinho.

Podem haver novas soluções.  Pode haver novas soluções.
			

= HÁ (Haver = existir é impessoal)

Devem fazer dez anos que cheguei.  Deve fazer dez anos que cheguei.
				

= FAZ (Fazer indicando tempo decorrido é impessoal)

EMPREGO DA VÍRGULA
Não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo, qualquer que seja a extensão do sujeito.

O detalhamento progressivo do sistema, revelava falhas. Sem a vírgula.
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EXERCÍCIOS
I - Sublinhe o sujeito e efetue as correções necessárias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Evidentemente não interessava os pedidos absurdos.
Couberam aos melhores funcionários a tarefa mais difícil.
Vai aparecer repentinamente novas soluções.
Ainda hão de ocorrer mais distúrbios.
Pode restar ainda algumas dúvidas.
A transmissão de dados selecionados, vai facilitar o trabalho.
Costuma existir elementos nocivos à comunicação.
Seguramente deve ter faltado cerca de vinte pessoas.
Basta US$200,00 para o conserto do telhado.
Havia desaparecido repentinamente nove grampeadores.
O setor menos eficiente da área financeira, merece uma reformulação.
Está surgindo agora uma necessidade de despesas menores.
Vão terminar mais cedo as aulas da próxima semana.
Tinha vindo de lá as primeiras reclamações.

II - Sublinhe e classifique o sujeito; se possível outra concordância do verbo, identifique-a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Um caminhão com trezentas garrafas derrapou na estrada.
Pode faltar dinheiro e energia.
Um homem alto e mal-encarado vigiava a entrada.
Para lá vão os poetas, os jornalistas, os pintores.
Deve ter muitos leitores este livro.
Três leitões teve a porca mais velha da casa.
Tinham-se passado oito dias.
Não importa ao nosso caso a porcentagem exata e o método adotado.
Faltava-nos o argumento e a força.
Ambos morreram cedo.
Tinha chegado a hora do almoço.
Em sua procura não aparecera ninguém.
Deixaram a cidade mãe, pai e filhos.
Doíam os ossos da bacia e dos braços.
Vinte anos de trabalho duro quebram um homem.

III - Classifique o sujeito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Acusavam o comerciante de três mortes.
Bateram três horas no relógio da igreja.
“Uns davam à distribuição do boato a forma interrogativa.” (Machado de Assis)
Ainda sobraram quatro folhas.
Vieram procurar o troféu.
Agora devem estar decidindo.
Caíram todos os diretores.
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IV - Reescreva cada frase, transformando o sujeito determinado em indeterminado:
1)
2)
3)
4)
5)

Os funcionários reclamavam aumento.
A plateia poderá vaiar o conferencista.
Alguém ia fazer tudo por nós.
A cidade elegeu o prefeito.
Todos sabiam o melhor caminho.

V - Corrija quando necessário:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Amanheci em casa.
Existe agora umas pastilhas ótimas.
Perigos havia certamente.
Ocorreu quatro demissões.
Vão haver jogos e festas.
Hão de existir formas diferentes de avaliação.
Costumam haver pressões irresistíveis.
Devem haver quatro meses que voltamos.
Todos os deputados de seu partido, exigiam a renúncia.
Tem um erro nesta frase.

VI - Preencha a lacuna com a forma verbal adequada:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Já ___________ dois anos que havíamos casado. (fazia-faziam)
____________ dois anos ontem os gêmeos. (fez-fizeram)
______ fazer duas horas que estou aqui. (vai-vão)
Já __________ muitos meses que ele partiu. (faz-fazem)
Nos últimos meses, _________ dias quentíssimos. (fez-fizeram)
Quando ____________ três anos que ela se foi, iremos visitá-la. (fizer-fizerem)
Ainda que ____________ dez meses que trabalha aqui, não conhece a empresa. (faça-façam)
____________ feito o trabalho os mais afoitos. (havia-haviam)

VII - Corrija quando necessário:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Já deve ser nove horas.
Amanhã será 10 de agosto.
Que dia é hoje?
É preciso muitas doações para salvar o orfanato.
Da porta ao centro do salão, é só quinze metros.
Você acha que pode ser onze horas agora?
Era uma vez muitas cidades felizes.
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Termos da Oração (2)
PREDICAÇÃO VERBAL – OBJETO DIRETO E OBJETO INDIRETO
Predicação verbal: relação entre verbo e complemento.

Ele morreu.
 verbo de predicação completa (não pede complemento)
Ele resolveu.
 verbo de predicação incompleta (pede complemento)
CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS QUANTO À PREDICAÇÃO
Intransitivo: não pede complemento.

Meu filho nasceu. O prédio caiu.

Transitivo: pede complemento.

Rasguei tudo. Dependemos de ti.

• Direto: não exige preposição.

Carlos encontrou um troféu.

Complemento: objeto direto.

OD

Descobri a fórmula.
OD

• Indireto: exige preposição.

José precisa de ajuda.

Complemento: objeto indireto.
Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de,
desde, em, entre, para, per, perante, por, sem,
sob, sobre e trás.

OI

Eles resistiram ao ataque.
OI

• Direto e indireto.

Maria entregou a carta a José.
OD

Complementos: objeto direto e objeto indireto.

OI

Substituí porteiros por vigias.
OD

OI

Ele é atencioso.

De ligação: liga sujeito a predicativo.

PR

Predicativo: exprime estado ou qualidade.

Meu tio está adoentado.

Ser, estar, ficar e sinônimos deles.

Carlos permaneceu mudo.

PR

PR

O predicativo aparece com verbo de qualquer predicação.

Preocupado, José apareceu.
PR DO SUJ

SUJ
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INT

analisava o relatório.
TD

OD

necessitava de ajuda.
TI

OI

entregava a chave ao motorista.
TDI

OD

OI
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OBJETO DIRETO PREPOSICIONADO
Objeto direto com preposição não exigida pelo verbo.

Ele bebeu da água.
ODP

Espero por você.
ODP

Maria viu a mim.
ODP

FUNÇÕES SINTÁTICAS DOS PRONOMES PESSOAIS
RETOS

sujeito ou predicativo
eu
tu
ele(a)
nós
vós
eles(as)

objeto direto
me
te
se, o, a
nos
vos
se, os, as

NÃO PREPOSICIONADOS

José.
-o
-lhe
ele

OBJETO DIRETO

Maria viu -me.
a mim

objeto indireto
me
te
se, lhe
nos
vos
se, lhes

NÃO PREPOSICIONADOS

OBJETO DIRETO

Maria viu

OBLÍQUOS

ÁTONOS

Ela obedece

		

Ela obedece

TÔNICOS

obj. direto ou indireto
mim
ti
si, ele(a)
nós
vós
si, eles(as)
PREPOSICIONADOS

OBJETO INDIRETO

a José.
-lhe
a ele

OBJETO INDIRETO

-me.
a mim

COMBINAÇÕES DOS PRONOMES OBLÍQUOS ÁTONOS
me 		
te
		
lhe(s)
+
o, a, os, as
nos
		
vos
		

Entreguei

o livro
-o

Entreguei

PortuguesUrgente.indb 11

a José.
-lhe
-lho

mo, ma, mos, mas
to, ta, tos, tas
lho, lha, lhos, lhas
no-lo, no-la, no-los, no-las
vo-lo, vo-la, vo-los, vo-las

=

Devolveu

o recibo
-o

a nós.
-nos

Devolveu -no-lo
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OBJETO DIRETO OU INDIRETO PLEONÁSTICO
Pronome oblíquo que repete um objeto (direto ou indireto).

Eu rasguei seu uniforme.  Seu uniforme, eu o rasguei.
OD

OD

ODPL

O selo pertencia a José.  A José, o selo lhe pertencia.
OI

OI

OIPL

EMPREGO DA VÍRGULA
Sem vírgula entre o verbo e seu(s) complemento(s).

Entreguei a carta ao presidente.
TDI

OD

O dinheiro, gastei no jogo. Sem a vírgula.

OI

OD

TD

Amanhã avisaremos, aos primeiros colocados, o resultado. Sem as duas vírgulas.
TDI

OI

OD		

Com vírgula após o objeto antecipado, quando houver objeto pleonástico.

Essas frutas, ninguém as quer.
OD

PortuguesUrgente.indb 12

ODPL

Ao comandante, cabe-lhe toda a culpa.
OI

OIPL		
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EXERCÍCIOS
I - Classifique o verbo quanto à sua predicação:
1) Coragem nunca tivemos.
2) Todos obedecem ao regulamento.
3) O pranto da mulher diminuíra.
4) Amanhã irei a São Paulo.
5) Ela devia ao pai algumas gentilezas.
6) Os objetos do escritório pareciam mais velhos.
7) Marcelo ficou com sede.
8) Comparava sua vida a um lago espelhado.
9) O sorvete virou água.
10) Ele não pôde pagar a consulta ao médico.
11) Não me sugeriram nada.
12) Ninguém vai acreditar em tuas palavras.
13) Felizes são os otimistas.
14) Aqui estou.
15) Ainda não tínhamos voltado da cidade.
16) Guardou o lápis e a caneta.
17) José virou a mesa.
18) José virou uma fera.
19) Devemos sempre julgar com isenção.
20) O sucesso não pertence a ninguém.
II - Justifique o emprego do objeto direto preposicionado:
1) Ao Vasco o Flamengo venceu ontem.
2) Os subordinados cumpriram com seus deveres.
3) Ninguém entende a ti.
4) Acompanhei-o e a seus pais.
5) Amar a Deus sobre todas as coisas.
6) Feriu ao leão o caçador.
7) Comerás do meu pão.
III - Utilize o pronome oblíquo correspondente à expressão entre parênteses:
1) Compete ______ a supervisão do setor. (o chefe)
2) Convidei ______ para a solenidade. (as funcionárias)
3) Cumprimentou ______ pela conquista do prêmio. (o empregado)
4) Você precisa ___________ hoje? (eu)
5) Enviei ______ todos os formulários. (ele)
6) O chefe não ______ perdoou. (o advogado)
7) Respeito ______ e admiro ______. (a figura do chefe)
8) Entregou ______ toda a quantia devida. (o credor)
9) Atribuí ______ a responsabilidade pelo fracasso. (o gerente)
10) Encontrei ______ agora. (o amigo)
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IV - Corrija quando necessário:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vou visitar-lhe no próximo ano.
Não lhe cabe essa tarefa.
O cozinheiro cortou ele todo.
O fornecedor anda à tua procura. Já o pagaste?
Eu lhe amo com fervor.
É um déspota, mas corajosamente eu o desobedeço.

V - Reescreva a frase substituindo os objetos por pronomes oblíquos átonos combinados:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Transferi ao engenheiro a incumbência.
Não cabe a mim esse prêmio.
Ele atribuiu a nós a elaboração do relatório.
Não vim comunicar a ti a demissão do funcionário.
Faltou a José competência.
Comparava o texto final com o rascunho.

VI - Reescreva a frase empregando um objeto pleonástico:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Não depositei o cheque.
Faço tais recomendações com insistência.
Não devo favores a você.
Amei a Deus com todas as forças.
Não interessam esses pormenores à chefia.
Eu lhes dedico essas palavras.

VII - Virgule convenientemente:
1)
2)
3)
4)

Um profundo exame das contas dos administradores revelou uma série de procedimentos inadequados.
A todos os interessados comunicamos a inauguração da filial.
Essa decisão todos a aguardavam com ansiedade.
O empregado sem instrução e desatento aos cuidados elementares com seu trabalho costuma
atribuir aos companheiros e à empresa qualquer falha de seu desempenho.
5) Ao ingrato não lhe peço nada.
6) Em você confiamos cegamente.
(Respostas na página 225.)
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Termos da Oração (3)
VOZES DO VERBO - AGENTE DA PASSIVA
VOZ
SUJEITO
Ativa
Pratica a ação do verbo.
Passiva
Sofre a ação do verbo.
Reflexiva
Pratica e sofre a ação do verbo.
		

EXEMPLO

José rasgou o livro.
José foi agredido covardemente.
José se cortou com a faca. Todos se cumprimentaram.

TIPOS DE VOZ PASSIVA
Voz passiva verbal (ou analítica)

• É formada com uma locução verbal: verbo auxiliar ser + verbo principal no particípio (cantado, vendido, partido...).

• Quem sofre a ação  sujeito. Quem pratica a ação  agente da passiva.
A plantação foi invadida por insetos.
SUJ

LV
(SER + PARTICÍPIO)

AP

A empresa será administrada pelos acionistas.
SUJ

LV
(SER + PARTICÍPIO)

AP

MUDANÇAS SINTÁTICAS NA PASSAGEM DA VOZ ATIVA PARA A VOZ PASSIVA
VOZ ATIVA
objeto direto
sujeito

O escritor pintou um quadro.
SUJ

TD

VOZ PASSIVA
sujeito
agente da passiva





Um quadro foi pintado pelo escritor.



OD

SUJ

LV

AP

(SER + PARTICÍPIO)
		
Ivo comunica o fato ao chefe.

O fato é comunicado ao chefe por Ivo.
SUJ

TDI

OD

OI

		

SUJ

LV
(SER + PARTICÍPIO)

OI

AP

Voz passiva pronominal (ou sintética)

• É formada com verbo transitivo direto + pronome apassivador SE.
• Uma voz passiva pronominal sempre pode ser transformada numa voz passiva verbal (SER + particípio)

• Na voz passiva pronominal, não existe agente da passiva.
Procura-se este homem. (= Este homem é procurado.)
TD

PA

SUJ

SUJ

LV (SER + PARTICÍPIO)

Descobriu-se a solução. (= A solução foi descoberta.)
TD

PortuguesUrgente.indb 15

PA

SUJ

SUJ

LV (SER + PARTICÍPIO)

12/09/2018 10:12:18

16

PORTUGUÊS URGENTE!

CONCORDÂNCIA DO VERBO NA VOZ PASSIVA PRONOMINAL
Vale a regra geral: o verbo concorda com o sujeito.
É muito comum o erro de não se fazer a concordância, porque o sujeito, nesse caso, vem
frequentemente depois do verbo.

Alugou-se três casas.
TD

PA

SUJ

Alugaram-se

Conserta-se isqueiros. Consertam-se
TD

PA

SUJ

EXERCÍCIOS
I - Reescreva a frase, transformando, quando possível, a voz ativa em passiva ou vice-versa:
1) As coincidências confirmavam as previsões iniciais.
2) A reunião seria interrompida por sucessivos aplausos.
3) A estratégia foi traçada criteriosamente.
4) Todos obedeceram ao regulamento.
5) A cidade tem testemunhado o falecimento do partido.
6) A venda de ingressos foi antecipada.
II - Reescreva a frase, transformando a voz passiva verbal em pronominal:
1) Uma boa oportunidade foi perdida.
2) Aqui serão discutidos todos os assuntos.
3) Foi completado um ano sem acidentes.
4) Eram diariamente apontados novos culpados da crise.
5) Sua dedicação e honestidade deviam ser ressaltadas.
6) A revisão dos planos de investimento foi duramente criticada.
7) Os ocupantes de cargos de chefia vão ser mantidos.
8) Algumas matérias foram aprovadas pela assembleia.
9) Eram aguardadas mais notícias.
10) Os textos foram cuidadosamente revistos.
III - Corrija quando necessário:
1) Há de se promover os mais capazes.
2) Não se devem atribuir aos responsáveis pelas pesquisas toda a culpa.
3) Foi apresentado imediatamente um veto e um forte argumento.
4) Tinha-se tomado sempre as providências devidas.
5) Não se pôs em discussão os principais itens do programa.
6) Vai-se rejeitar os prognósticos elaborados.
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Termos da Oração (4)
COMPLEMENTO NOMINAL
Função sintática preposicionada que completa o sentido de um nome abstrato.
Nome — abrange 4 classes de palavras: substantivo, adjetivo, advérbio e numeral.
Adjetivo e advérbio são nomes sempre abstratos. O substantivo pode ser:
• concreto — designa algo de existência independente (mesa, água, Deus, fada);
• abstrato — designa algo de existência dependente: um sentimento (amor), uma qualidade
(maciez) ou uma ação (distribuição).

Sinto receio da morte.

CN — pedido pelo nome abstrato receio (substantivo)

Estou convicto da vitória.

CN — pedido pelo nome abstrato convicto (adjetivo)

O juiz agiu favoravelmente ao réu.

CN — pedido pelo nome abstrato favoravelmente (advérbio)

EMPREGO DA VÍRGULA
Não existe vírgula entre o nome abstrato e o complemento nominal.

Adjunto Adnominal
Função sintática que vem dentro de outra, modificando um substantivo.
AA

AA

AA

AA

Meu pai entregou os livros a duas pessoas magras.
SUJ

TDI

AA

AA

OD

OI

muito não é adjunto adnominal porque modifica adjetivo (pequena)

A mesa de mármore é muito pequena.
SUJ

AA

VL

AA

PR DO SUJ

AA

AA

O caderno de José tinha uns desenhos estranhos.
SUJ

TD

OD

EMPREGO DA VÍRGULA
Não existe vírgula entre o adjunto adnominal e o substantivo.
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ADJUNTO ADNOMINAL EXPRESSO POR PRONOME OBLÍQUO
Me, te, lhe(s), nos e vos = meu, teu, seu, nosso, vosso e respectivas variações são analisados como
adjuntos adnominais.

Quebrei-lhe o braço. (= Quebrei o seu braço.)
TD

AA

OD

Invadiram-me a casa. (= Invadiram a minha casa.)
TD

AA

OD

Predicativo
Predicativo é a função sintática que exprime um estado ou uma qualidade.
O verbo pode ser de qualquer predicação (intransitivo, transitivo ou de ligação).

Ele está preocupado. Ele acordou preocupado. Ele fez a prova preocupado.
SUJ

VL

PR SUJ

SUJ

VI

PR SUJ

SUJ

TD

OD

PR SUJ

PRINCIPAIS CASOS DE PREDICATIVO
Predicativo do sujeito  A sala está limpa.
SUJ

		

VL

PR SUJ

Predicativo do objeto direto  Eu encontrei Maria adoentada.

		

SUJ

TD

OD

PR OD

Predicativo do objeto indireto  Não gosto de você pintada.
TI

OI

PR OI

EMPREGO DA VÍRGULA
Com verbo de ligação
Sem vírgula para separar o predicativo em qualquer posição.

A cidade ficou pronta. Ficou pronta a cidade. Pronta ficou a cidade.
SUJ

VL

PR SUJ

VL

PR SUJ

SUJ

PR SUJ

VL

SUJ

Com verbo intransitivo ou transitivo
Predicativo do sujeito deslocado recebe vírgula(s).

Desesperado, José saiu. José, desesperado, saiu.
PR SUJ

SUJ

VI

SUJ

PR SUJ

VI

Não deslocado, pode-se usar a vírgula para marcar uma pausa.

José saiu desesperado.
SUJ

VI

PR SUJ

José saiu, desesperado.
SUJ

VI

PR SUJ

Não existe vírgula entre o objeto (direto ou indireto) e seu predicativo.

Julgo teu erro imperdoável. Julgo imperdoável teu erro.
TD

OD
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