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1.Classifique os predicados das orações seguintes:

i. o garçom não estava no restaurante.
ii. após três meses, os motociclistas retornaram cansados.
iii. está nevando.

a) nominal, verbo-nominal, nominal

b) verbal, verbo-nominal, verbal

c) nominal, verbo-nominal, verbal

d) verbal, verbal, verbal

2. A única opção correta é:

i – minha mãe está adoentada.
ii – minha mãe está no hospital.

a) o predicado é verbal em i e ii.

b) o predicado é nominal em i e ii.

c) o predicado é verbo-nominal em i e ii.

d) o predicado é verbal em i e nominal em ii.

e) o predicado é nominal em i e verbal em ii.

3. Temos predicado verbo-nominal em:

a) os militares chegaram cedo ao destino.

b) demitiram o diretor da instituição.

c) Nomearam as novas flores do jardim.

d) compareceram todos atrasados ao evento.

e) estava chateado com as brincadeiras.

4. Observe os termos sublinhados e assinale o par de frases que apresenta substantivo e 
pronome respectivamente:

a) a poda das árvores tornou-se necessária. / É dever de todo cidadão praticar o bem.

b) o Brasil é responsável pela imigração. / sou o mais novo da turma.

c) Fale tudo o que for preciso. / o uso de drogas é condenável.

d) Pessoas inconformadas lutaram pela greve. / Pesca-se muito no litoral.

e) os funcionários não tinham o direito de reclamar. / Não entendi o que ela disse.

5. Assinale o item que só contenha preposições essenciais.
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Gabarito comentado
1. letra b

Nas frases i e iii, temos predicado verbal, pois os verbos (estar e nevar) representam uma ação. Na frase 
ii, temos predicado verbo-nominal, porque seus núcleos são um verbo (retornaram), que indica uma 
ação praticada pelo sujeito, e um predicativo do sujeito (cansados), que indica o estado do sujeito no 
momento em que se desenvolve o processo verbal.

2. letra e
Na frase i, temos predicado nominal, pois o verbo representa um estado e o núcleo é um predicativo do 
sujeito. Na frase ii, temos um predicado verbal, pois há a presença de um verbo significativo como núcleo.

3. letra d
Na letra d, temos predicado verbo-nominal, porque o núcleo é um verbo significativo (comparecer), que 
indica uma ação praticada pelo sujeito. além disso, temos um predicativo do sujeito (atrasados), que 
indica o estado do sujeito no momento em que se desenvolve o processo verbal. Nas letras a, b e c, 
temos predicado verbal e na letra, predicado nominal. 

4. letra e
o termo “direito” é um substantivo, pois vem antecedido de um artigo e nomeia algo. o termo “o” é um 
pronome demonstrativo, pois pode ser substituído por “aquilo”. 

5. letra a
Preposições essenciais são aquelas que funcionam basicamente como preposição: a, ante, até, após, 
com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Preposições acidentais são 
aquelas que fazem parte de outra classe gramatical, mas que passam a exercer o papel de preposição 
em determinados contextos: como, conforme, segundo, durante, fora, exceto etc.

6. letra c
Na letra c, temos um verbo (encaminhamos), pois é uma palavra que indica ação. temos um substantivo 
(cópia), pois é uma palavra que nomeia algo. temos um adjetivo (autêntica), pois é uma palavra que 
caracteriza, atribui qualidade ao substantivo (cópia).

7. letra b
Na letra b, temos um verbo intransitivo, pois apresenta sentido completo, isto é, não precisa de 
complementos verbais (objeto direto ou objeto direto). veja a frase na ordem direta: um rato apareceu 
na minha janela.

8. letra d
Na letra d, note que, facilmente, o “que” é substituído pela conjunção “porque”. Nos outros exemplos, 
temos conjunção causal, temporal, causal e conclusiva, respectivamente.

9. letra b
Na letra b, temos um substantivo (o banho), pois é uma palavra que nomeia algo. 

10. letra a
locução adjetiva é a união de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo (do sul). em todas 
as outras opções, temos adjetivos. 

11. letra c
Preposição é a palavra que liga dois elementos da oração (mulheres a discutir, uma a gesticular) e artigo 
e a palavra que antecede o substantivo (a cara).
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