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I – CLASSES E SUBCLASSES DE PALAVRAS 
 

1.  Classifique a palavra “se” nas frases da coluna A, considerando as hipóteses apresentadas na coluna C. Registe o número 

na coluna B. 
 

A B 

 

C 

a) Os dois abraçaram-se comovidamente. 5 1. “se” impessoal (pronome pessoal que é 

uma das formas de expressão de um sujeito 

nulo indeterminado) 

 

2. “se” passivo (pronome pessoal que 

permite formar uma frase passiva sem utilizar 

um verbo auxiliar) 

 

3. “se” inerente (pronome pessoal que é 

parte integrante dos verbos) 

 

4. pronome pessoal reflexo 

 

5. pronome pessoal recíproco 

 

6. conjunção subordinativa condicional 

 

7. conjunção subordinativa completiva 

b) Quero saber se já acabaram o trabalho. 7 

c) Eu venho buscar-te se não tiveres boleia. 6 

d) O Rui riu-se às gargalhadas. 3 

e) Se vieres tarde, avisa-me. 6 

f) Ele lavou-se cuidadosamente. 4 

g) Come-se bem neste restaurante. 1 

h) Vendem-se automóveis usados. 2 

i) Tremia-se de frio na sala de aula. 1 

j) Quando ele chegou, todos se levantaram. 4 

l) Vê se o Pedro está em casa. 7 

 

2. Atente nas seguintes frases e selecione apenas uma opção.  
 

2.1 Na frase “Eu queria comprar estes sapatos azuis ontem.”, as palavras destacadas são, respetivamente: 

a) pronome pessoal / determinante demonstrativo / adjetivo qualificativo / advérbio de predicado 
 

2.2 Na frase “O meu livro é mais interessante do que o teu.”, as palavras destacadas são, respetivamente: 

a) determinante possessivo / adjetivo qualificativo no grau comparativo de superioridade/ pronome possessivo 
 

2.3 Na frase “Todos os livros que eu li me ajudaram imenso a crescer.”, as palavras destacadas são, respetivamente:  

a) quantificador universal / pronome relativo/ advérbio de quantidade ou grau 
 

2.4 Na frase “O que queres que te dê no teu aniversário?”, as palavras destacadas são, respetivamente: 

d) pronome interrogativo / conjunção subordinativa completiva/ pronome pessoal CI / preposição contraída 

 

3. Classifique a palavra “que” nas frases da coluna A, considerando as hipóteses apresentadas na coluna C. Registe o 
número na coluna B. 
 

A B C 

a) Quero que me respondas. 3 1. determinante interrogativo 

 

2. pronome relativo 

 

3. conjunção subordinativa completiva 

 

4. conjunção subordinativa consecutiva 

b) Ele fala mais do que um papagaio. 5 

c) A chuva foi tão forte que estragou a fruta. 4 

d) Vi um filme que me impressionou. 2 

e) Que espetáculo vais ver? 1 

f) Ele garantiu que foi o Rui que o chamou. 3 2 

g) Julgas que eu sou um miúdo? 3 

h) A confusão era tanta que ninguém o ouvia. 4 
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i) Vi o pintor que foi premiado. 2  

5. conjunção subordinativa comparativa 

 

j) Mais vale pouco que nada. 5 

l) Gosto das flores que me ofereceste. 2 

 

4. Nas seguintes frases, atenta nos verbos destacados. Coloque-os no quadro, conforme se trata de verbos transitivos, 

intransitivos, copulativos ou auxiliares. 
 

Intransitivo partiram 

Transitivo-predicativo acharam 

Transitivo 

Direto ligou 

Indireto telefonou 

Direto e indireto Deu-lhe 

Copulativo estavam 

Auxiliar dos tempos compostos Tem feito 

Auxiliar da passiva Foi dirigida 

Auxiliar temporal Vão visitar 

Auxiliar modal Tens que falar 

Auxiliar aspetual Anda a ler 

 

5. Faça corresponder as formas verbais da coluna A com o tempo e modo correspondentes da coluna B. Escreva na coluna 

C a letra correspondente a cada número. 

A - Formas verbais B - Tempo e modo C-V1 

a) estudava 1. Gerúndio  K 

b) tenho estudado 2. Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo D 

c) estudara 3. Pretérito perfeito do conjuntivo  I 

d) tinha estudado 4. Futuro composto do indicativo  F 

e) estudarei 5. Pretérito imperfeito do conjuntivo  H 

f) terei estudado 6. Pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo J 

g) teria estudado 7. Particípio passado  L 

h) estudasse 8. Futuro simples do indicativo E 

i) tenha estudado 9. Pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo C 

j) tivesse estudado 10. Pretérito perfeito composto do indicativo B 

k) estudando 11. Pretérito imperfeito do indicativo A 

l) estudado 12. Condicional composto   G 
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II - FUNÇÕES SINTÁTICAS 

1. De entre as frases apresentadas no quadro, sublinhe aquela cujo constituinte destacado não desempenha a função 

sintática indicada à esquerda. 

1. Sujeito b) Ficámos radiantes com a notícia. 

 

2. Complemento direto d) A rapariga julgava-o tolo. 

3. Complemento indireto a) Ele faltou por doença. 

 

4. Complemento oblíquo d) Ele requisitou o livro na biblioteca. 

5. Modificador b) Eles foram ali. 

6. Predicativo do sujeito d) Eles sabiam a resposta. 

2. Faça corresponder cada uma das frases da coluna A ao tipo de sujeito que contem, apresentado na coluna C. Escreva o 

número na coluna B 

 

A  B  C 

a) Fala-se num novo candidato ao cargo.  5  1. sujeito simples 

b) Os meus primos vêm à festa.  1  2. sujeitos composto 

c) A minha família e os meus amigos vão comigo de férias.  2  3. sujeito nulo subentendido 

d) Pintámos a casa em três dias.  3  4. sujeito nulo expletivo 

e) Ainda há muita fome no mundo.  4  5. sujeito nulo indeterminado 

 

3. Identifique as funções sintáticas desempenhadas pelos constituintes destacados nas frases abaixo. 

a) Maria, vem connosco! VOCATIVO 

b) A Maria vem connosco. SUJEITO 

c) A escolha dos vencedores depende das entrevistas. CO 

d) Ele foi nomeado diretor da empresa. PREDICATIVO DO CD 

e) Ele confessou que não resiste a comer chocolates. CD 

f) A viagem a Roma foi uma maravilha. PREDICATIVO DO SUJEITO 

g) A casa azul é a mais bonita. MODIFICADOR RESTRITIVO DO NOME 

h) O Mário telefonou à sua amiga. CI 

i) O rapaz foi salvo por lobos. COMPLEMENTO AGENTE DA PASSIVA 

j) Ele comprou uma bicicleta nesta loja.. MOD. GV 
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III – DIVISÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ORAÇÕES 
 

1. Classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações seguintes. 

V1                 
                                          

a) Na frase “Ela escolheu este papel de parede, porque é muito colorido”, a oração subordinante é “Ela 

escolheu este papel de parede”. 

V 

b) Na frase “Ou compro uma rosa, ou lhe ofereço um ramo de cravos”, temos duas orações coordenadas 

disjuntivas. 

V 

c) Na frase “Enquanto falavas, ele ia tomando notas”, ”ele ia tomando notas” é uma oração subordinada 

adverbial temporal. 

F 

d) Na frase “Ele suplicou-lhe que ficasse calado”, “que” é um pronome relativo. 
F 

e) Na frase “Como não os via há dez anos, tinha muitas saudades”, a primeira oração é subordinada 

adverbial comparativa. 

F 

f) Na frase “Admito que me enganei”, temos uma oração subordinada adverbial completiva. 
F 

g) Na frase “Abriu o caderno, retirou a caneta do estojo e iniciou os exercícios”, há uma oração coordenada 

sindética. 

V 

h) Na frase “Nem comeu o bolo, nem provou o gelado”, “nem…nem” é uma locução conjuncional 

subordinativa copulativa. 

F 

i) Na frase “O Rui, que é muito prestável, prontificou-se a ajudar-nos”, temos uma oração subordinada 

adjetiva relativa explicativa. 

V 

 

2. Faça corresponder cada uma das orações destacadas na coluna A à sua classificação na coluna C. Escreva o número na 
coluna B. 

A  B  C 

a) Mal começámos, descobrimos a resposta.  7  1. oração coordenada 

b) Embora tivéssemos um mapa, perdemo-nos.  4  2. oração subordinante 

c) Se fores à praia, leva o guarda-sol.  5  3. oração coordenada copulativa 

d) Ele saiu e fechou a porta com cuidado.  1  4. oração subordinada adverbial concessiva 

e) A diretora solicitou que apresentássemos sugestões.  6  5. oração subordinada adverbial condicional 

f) Visto que a peça é ótima, vou recomendá-la aos meus 

alunos. 

 2  6. oração subordinada substantiva completiva 

g) Todos aqueles que fizeram o trabalho serão premiados.  8  7. oração subordinada adverbial temporal 

d) É possível que hoje vá ao cinema.  6  8. oração subordinada adjetiva relativa restritiva 

e) Falei a quem me quis ouvir.  9  9. oração subordinada substantiva relativa 

 

3. Transforme as frases simples que se seguem em frases complexas recorrendo às conjunções ou locuções conjuncionais 
indicadas. Proceda às alterações necessárias. 

a) A temperatura desceu. Ficámos em casa. (conjunção coordenativa conclusiva) 
A temperatura desceu, portanto ficámos em casa. 

b) Treina todos os dias. Irás melhorar o teu desempenho. (conjunção subordinativa condicional) 
Se treinares todos os dias, irás melhorar o teu desempenho. 

c) Ouviu-se um trovão. A luz apagou-se. (conjunção subordinativa temporal) 
Mal se ouviu um trovão, a luz apagou-se. 

d) O teste era fácil. Foi realizado sem dificuldade. (conjunção subordinativa consecutiva) 
O teste era tão fácil que foi realizado sem dificuldade. 
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e) Ela trabalhou muito. Queria que os filhos tivessem um futuro melhor. (conjunção subordinativa final) 
Ela trabalhou muito para que os filhos tivessem um futuro melhor. 

f) Eles chegaram atrasados. A peça ainda não tinha começado. (locução conjuntiva coordenativa adversativa) 
Eles chegaram atrasados, no entanto, a peça ainda não tinha começado. 

g) O caixote era pesado. Consegui carregá-lo. (locução conjuntiva subordinativa concessiva) 
Ainda que o caixote fosse pesado, consegui carregá-lo. 

 

V – FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
 

1. Identifique os processos envolvidos na formação das seguintes palavras. 

a) Ela tem um andar elegante. 
   Andar mal acompanhado é perigoso!________ 
b) embarcar  _____________________ 

c) vaivém___________________ 

d) amável_________________ 

e) repor  _______________________ 

f) catavento _____________________ 

g) infeliz ____________________ 

h) bisavô ________________________ 

i) locomotiva  ____________________ 

j) geologia _______________________ 

k) espairecer  __________________ 

l) sociocultural  _____________________ 

m) inconsistentemente  ____________ 

n) arquiduque ___________________ 

o) despovoamento ________________ 

p) casamento  ____________________ 

q) TAC ___________________________ 

r) RTP __________________________ 

s) motel ________________________ 

t) Eco (ecologia) ________________ 

1. Derivação por sufixação. 

2. Derivação por prefixação 

3. Derivação por prefixação e sufixação 

4. Derivação por parassíntese 

5. Derivação não-afixal (formação de um nome a partir de 

um verbo. Ex: Cortar ►Corte) 

6. Conversão ou derivação imprópria (a conversão opera 

sobre palavras alterando simplesmente a sua classe, mas 

não a sua forma. Ex: Vamos jantar (V). O jantar(N) estava 

ótimo) 

7. Composição a partir de duas palavras (morfossintática) 

8. Composição a partir de um radical e uma palavra 

(morfológica) 

9. Composição a partir de dois radicais (morfológica) 

10. Truncação 

11. Sigla 

12. Amálgama 

13. Acrónimo 

 

 

 

1. a) 6; b) 4; c) 7; d) 1; e) 2;f) 7; g) 2; h) 8; i) 8; j) 9 k)4;  l) 8;  m) 3; n) 8;  0) 3; p) 1;  q) 13; r)11 s) 12; t) 10 
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