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Sujeito inexistente.
A noção dessa inferioridade, núcleo noção, sujeito simples.
Boas condições de trabalho, núcleo condições, sujeito simples.
As ocorrências daquela reunião, núcleo ocorrências, sujeito
simples.
Recursos, núcleo recursos, sujeito simples.
Funcionários realmente capazes, núcleo funcionários, sujeito
simples.
Quatrocentos litros de sangue, núcleo litros, sujeito simples.
Nossa bandeira, núcleo bandeira, sujeito simples.
Sujeito inexistente.
Sujeito inexistente.
Sujeito indeterminado.
Sujeito inexistente.
Grandes reservas florestais, núcleo reservas, sujeito simples.
Três atropelamentos, núcleo atropelamentos, sujeito simples.
Sujeito indeterminado.
A escolha da posição, núcleo escolha, sujeito simples.
Dois mil exemplares, núcleo exemplares, sujeito simples.
Nossa biblioteca pública, núcleo biblioteca, sujeito simples.
Sujeito inexistente.
Bons livros, núcleo livros, sujeito simples.
Livros, caderno, lápis e borracha, núcleo todos, sujeito
composto.
O horário de verão, núcleo horário, sujeito simples.
Sujeito indeterminado.
Sujeito inexistente.
O dente, núcleo dente, sujeito simples.
Adjunto adnominal, adjunto adverbial.
Agente da passiva, adjunto adverbial.
Dois adjuntos adnominais.
Adjunto adverbial, complemento nominal.
Dois adjuntos adverbiais.
Complemento nominal, agente da passiva.
Aposto, adjunto adverbial.
Adjunto adnominal, complemento nominal.
Dois adjuntos adverbiais.
Complemento nominal, adjunto adverbial.
Dois adjuntos adnominais.
Aposto.
Adjunto adnominal, complemento nominal.
Dois adjuntos adnominais.
Adjunto adnominal, complemento nominal.
Dois adjuntos adverbiais.
Adjunto adnominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal.
Dois complementos nominais, adjunto adverbial.
Vocativo.
Aposto, adjunto adnominal, complemento nominal.
Sujeito.
Objeto direto.
Sujeito.
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Objeto direto.
Objeto indireto.
Complemento nominal.
Agente da passiva.
Adjunto adnominal.
Objeto direto.
Objeto indireto.
Objeto direto.
Predicativo.
Objeto direto.
Sujeito.
Objeto indireto.
Objeto indireto.
Objeto indireto.
Agente da passiva.
Sujeito.
Objeto indireto.
Sujeito.
Sujeito.
Adjunto adverbial.
Agente da passiva.
Objeto indireto.
Sujeito.
Objeto indireto.
Complemento nominal.
Adjunto adverbial.
Adjunto adnominal.
Sujeito.
Predicativo do sujeito.
Complemento nominal.
Objeto indireto.
Sujeito.
Agente da passiva.
Objeto direto.
Adjunto adverbial.
Complemento nominal.
Objeto indireto.
Aposto.
Sujeito.
Adjunto adnominal.
Núcleo do predicativo do sujeito.
Núcleo do predicativo do sujeito.
Agente da passiva.
Complemento nominal.
Adjunto adnominal.
Sujeito.
Sujeito.
Sujeito.
Agente da passiva.
Complemento nominal.
Núcleo do predicativo do sujeito.
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1) Veja as classes:
(A) substantivo – adjetivo – pronome – substantivo – substantivo.
(B) certo!
(C) adjetivo – adjetivo – verbo – substantivo – substantivo.
(D) substantivo – advérbio – substantivo – substantivo – substantivo.
(E) substantivo – pronome – verbo – substantivo – verbo.
2) (C) É advérbio de modo.
3) (A) Preposição do adjunto adverbial; artigo do substantivo.
4) (A) Artigo do substantivo, preposição do verbo, artigo do substantivo, pronome OD do verbo VTD.
5) (E) Classificação...
6) Adjetivo, substantivo, preposição.
7) (C) Classificação...
8) (D) Conjunção temporal (= ASSIM QUE).
9) (D) Artigo do substantivo, dois pronomes ODS de dois VTDS, artigo do substantivo.
10) (A) É pronome demonstrativo (= AQUILO).
11) (D) Alguns AUTORES (=SUJEITO) reprovam esta história.
12) (D) JOÃO e MARIA, dois núcleos.
13) (B) O sujeito é MUITAS COISAS, núcleo COISAS (O HAVER SIGNIFICA TER).
14) Indeterminado (verbo na terceira pessoa do plural sem referências anteriores...).
15) (C) O HAVER significa EXISTIR...
16) (B) VI + SE = sujeito indeterminado.
17) (B) O FAZER expressa tempo... Ah, a locução (IR E FAZER) não muda nada!
18) (D) O sujeito é composto: “MINHA MULHER E EU”, dois núcleos.
19) (C) “DEVIAM SER”; a concordância ocorre com “DUAS HORAS DA MANHÃ”.
20) (C) É uma expressão de chamamento, um VOCATIVO.
21) (D) A estrutura é “SUJEITO – VI – ADJUNTO ADVERBIAL DE LUGAR”.
22) (A) A estrutura é “SUJEITO – VL – PREDICATIVO DO SUJEITO (E COMPLEMENTO NOMINAL)”.
23) Veja as correções:
(A) VI. (B) VTD. (C) VTD. (D) VTDI.

(E) Certo!

24) (A) É VTI (COM PREDICATIVO DO SUJEITO, “desesperado”).
25) (A) Sujeito de “ADIANTAR”, que é VI.
26) (C) É um uso COLOQUIAL, “CUMPRIR” é VTD.
27) (C) “AGRADAR”, neste sentido, é VTI, com a preposição A. Todos os demais verbos são VTDS.
28) (A) O (VTD).

(B) LHE (VTDI).

29) (A) Ajudar VTD, pedir VTDI, julgar VTD e condenar VTD.
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30) (D) “ENVIAR”, neste sentido, é VTD; e o AS é PLEONÁSTICO porque repete o sentido de “AS CARTAS”.
31) (C) É o sujeito da ativa (“AQUELAS DUAS MULHERES ME AMAM”).
32) Voz passiva sintética: “LIVROS DE ENGENHARIA” (TEM CONCORDÂNCIA).
33) Nomearam-na tutora.
34) (E) É VOZ REFLEXIVA.
35) (D) A estrutura é VI + SE.
36) (E) Veja os sujeitos: SILÊNCIO, CAVERNA e INEXISTENTE (FAZER = TEMPO).
37) (C) O sujeito é indeterminado; a frase é VTI + SE.
38) Fosse ouvido, seria escutado.
39) (D) Inverte-se a frase, acrescenta-se o verbo SER no mesmo tempo e modo, etc...
40) (C) Veja a 39.
41) (A) É complemento de adjetivo (“INDIFERENTE A ELE”).
42) (B) Complementos de substantivo e verbo, respectivamente.
43) (E) Veja a concordância verbal e a referência nominal.
44) (E) “AFOGA OS SUSPIROS DELA”. É a referência nominal de “SUSPIROS”.
45) Os marginais MATARAM ou FORAM MORTOS?
46) (A) certo: é adjunto adnominal! (B) OI. (C) complemento nominal. (D) OI. (E) OI.
47) (C) Verbo de ligação... (“ANDA” = “ESTÁ”).
48) (C) “ALEGRE” é predicativo do objeto indireto “DE VOCÊ”.
49) (C) A frase está invertida: “O SOL TORNOU-SE HUMANIZADO”.
50) (B) “O RÉU E SEU COMPARSA” = “MENTIROSOS”.
51) (B) “NO DIA SEGUINTE” é adjunto adverbial de TEMPO.
52) (C) Adjetivo e substantivo preposicionado (MORRER=VI).
53) (A) A I está certa; é adjunto adnominal de “PROPRIETÁRIO”; a II, não: é objeto indireto.
54) (C) Não seria melhor “COMPLEMENTO NOMINAL”?
55) (E) É adjunto adnominal.
56) (E) São “Roberto, Tânia, Neiva e Rita”; os demais são apostos.
57) (A) É aposto de “INVENÇÃO”.
58) Veja os vocativos:
(A) certo! (B) meu anjo. (C) Lu. (D) meu caro.

(E) Tom, Tom.

59) (C) A estrutura é VI + SE.
60) (C) “SENTOU-SE NA CAMA” (E ESTAVA) “ASSUSTADA”.
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61) (A) Questão básica de análise sintática interna: especializada é predicativo do sujeito porque é um adjetivo, complementa o verbo
de ligação é e concorda com o núcleo do sujeito medicina; novas é adjunto adnominal, pois sua classe é adjetivo e acompanha
o substantivo especialidades; ao conhecimento total da ciência médica é complemento nominal de alusões (não esqueça:
elementos que acompanham substantivos sem a preposição de são sempre complementos nominais!).
62) Questão que se coloca como total novidade na prova da UFRGS... Veja as justificativas: a primeira é F, pois, se a preposição tem
origem nominal (“favorável a”), não pode originar objeto indireto, função cuja preposição vem de verbo; a segunda, V, já que temos
o complemento de um verbo de ligação (“ser”, linha 13), a terceira, V, a frase seria “o país tinha ficado” (se país é o sujeito, o pronome
que o substitui exerce a mesma função); a quarta, F: em primeiro lugar, se fosse índice, a frase não poderia estar no plural, e, além
disso, o sujeito é poetas, na linha 37. Letra A
63) Questão de aspectos variados. Veja as explicações: 1 está errada porque a expressão se refere a um período de tempo (“duzentos
anos”, linha 02), referência que o nexo quando não pode fazer; 2, também, por regência: o correto seria em que; 3, certa, já que o
pronome relativo cujo dá ideia de posse, sentido retomado pela expressão de quem. Letra C
64) Questão também sem um caráter definido... Veja as explicações: 1 está correta, repetindo a expressão que está presente no mesmo
contexto anterior, entrando naturalmente em paralelismo; 2 usa a mesma expressão, mas explicita o sujeito com o pronome ela, que
retoma poesia, na linha 42; 3 apenas apresenta uma variação do pronome demonstrativo, que pode ser tanto O quanto AQUILO.
Letra E
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