
         

 
Português, 11.º ano, Bloco n.º 22                                                         Página 1 de 2 

 
 

#ESTUDOEMCASA 
 

Bloco N.º  22 

DISCIPLINA Português 
ANO(s) 

 11.º ano e 2.º ano 
de Formação  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Oralidade 
Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante quanto 
ao tema e à estrutura. 
Gramática 
Sistematizar o conhecimento dos diferentes constituintes da frase (grupo verbal, 
grupo nominal, grupo adjetival, grupo preposicional, grupo adverbial) e das 
funções sintáticas internas ao grupo verbal. 

Funções sintáticas ao grupo verbal 
 
 

 
 
 

 

Atividades/Tarefas/desafios 

Realiza cuidadosamente os seguintes exercícios.  

(Deverás, se necessário, pesquisar/rever informação sobre as classes e subclasses 

das palavras. Em particular, subclasses do verbo, de modo a resolveres com sucesso 

a proposta de trabalho apresentada.) 

 

1. Na frase Os estrangeiros consideram o português uma língua difícil., o constituinte 

sublinhado desempenha a função sintática de 

A) Sujeito. 

B) Complemento direto. 

C) Predicativo do sujeito. 

D) Predicativo do complemento direto. 
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2. Justifica a tua escolha. 

3. Lê o poema que se segue. 

Complexos 

Vieram dizer-me que a minha língua 

é a maior que há no mundo. Ao espelho, ponho a língua de fora: é  

a minha língua, é portuguesa, mas não sei por que é que a consideram 

a maior língua do mundo. Por muito que veja a minha língua ao espelho, 

a língua que vejo não é maior nem mais pequena do 

que milhões de outras línguas que há neste mundo. 

Nuno Júdice. A Matéria do Poema. Lisboa. Dom Quixote. 2008 

 

 

4. Identifica todos os constituintes do grupo verbal que no poema desempenham a 

função sintática de predicativo do sujeito presente seguintes frases: 

4.1. Classifica a subclasse do verbo que seleciona o predicativo do sujeito. 

5. Transcreve o constituinte do grupo verbal que desempenha a função sintática de 

predicativo do complemento indirecto. 

5.1. Classifica a subclasse do verbo que seleciona o predicativo do sujeito. 

 


