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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Gramática 

 

1. Atenta no texto e, para cada alínea apresentada, assinala a opção correta. 

 

Era uma vez um homem viúvo e tinha uma filha; mandava-a à escola de uma 

mestra que a tratava muito bem e lhe dava sopinhas de mel. Quando a pequenita 

vinha para casa, pedia ao pai que casasse com a mestra, porque ela era muito sua 

amiga. O pai respondia: 

– Pois queres que case com a tua mestra? Mas olha que ela hoje te dá sopinhas 

de mal, e algum dia tas dará de fel. 

 
Teófilo Braga, “O sapatinho de cetim”, in Contos Tradicionais do Povo Português,  

Porto: Porto Editora, 2016 [p.13] 
 

 

1.1. O constituinte “uma filha” (l. 1) 

desempenha a função sintática de 

(A) complemento direto. 

(B) sujeito composto. 

(C) complemento indireto. 

(D) sujeito indeterminado. 

 

1.2. O pronome pessoal “-a” (l. 1) 

desempenha a função sintática de 

(A) vocativo. 

(B) complemento direto. 

(C) predicativo do sujeito. 

(D) modificador. 

 

1.3. O constituinte “para casa” (l. 3) 

desempenha a função sintática de  

        (A) complemento direto. 

        (B) complemento indireto. 

        (C) complemento oblíquo. 

        (D) complemento agente da passiva. 

 

 

1.4. O constituinte “ao pai” (l. 3) 

desempenha a função sintática de 

(A) sujeito composto. 

(B) complemento direto. 

(C) complemento indireto. 

(D) predicativo do sujeito.
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1.5. O constituinte “à escola de uma mestra” (ll. 1-2) desempenha a função sintática de 

(A) modificador. 

(B) sujeito indeterminado. 

(C) complemento oblíquo. 

(D) complemento agente da passiva. 

 

1.6. O constituinte “muito sua amiga” (l. 4) desempenha a função sintática de 

(A) complemento direto. 

(B) complemento indireto. 

(C) complemento oblíquo. 

(D) predicativo do sujeito. 

  

1.7. O pronome pessoal “lhe” (l. 2) desempenha a função sintática de 

(A) modificador. 

(B) complemento indireto. 

(C) complemento oblíquo. 

(D) complemento agente da passiva. 

 

1.8. Os constituintes “hoje” e “algum dia” (ll. 5 e 6) desempenham a função sintática 

de 

(A) complemento direto. 

(B) complemento indireto. 

(C) complemento oblíquo. 

(D) modificador 
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